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Aniversariantes
Hoje: Rodrigo Gasiglia de Souza, juiz federal substituto de Campo Formoso, Paulo 
Amorim (NUCJU), Susana Araújo (Turma Recursal), Tássis Caíres (Vitória da Conquis-
ta), Ádilla Santos (Barreiras), Gabriela Malta (19ª Vara) e Matheus Oliveira (SECAD). 
Amanhã: Érika Lucia de Carvalho Sá, diretora de Secretaria da 17ª Vara, Simone Costa 
(14ª Vara), Maurício Coelho (Feira de Santana) e Edies Gomes dos Santos (Barreiras).

Parabéns!!!

Publicada nova edição 
da Revista Justiç@

O número 36 da revista Justiç@ foi pu-
blicado, no site da Justiça Federal. Entre os 
destaques, entrevista com o vice-presidente 
institucional da Associação dos Magistrados 
Brasileiros, juiz Sérgio Junkes. O magistra-
do coordena a recém-lançada campanha 
nacional “Não deixe o Judiciário Parar”. A 
iniciativa mostra como a Justiça brasileira 
vem sendo utilizada, muitas vezes, de forma 
abusiva por grandes litigantes. 

Nesta nova edição, colabora novamen-
te, com a sua coluna “Mundo Afora”, o ser-
vidor da SECOS, Luiz Goulart, que publica  
a segunda parte do seu roteiro “Primavera 
em Nova Yorque”. Acesse pelo endereço 
http://bit.ly/revistajustica

Regra que impede remoção de juízes 
por três anos é mantida pelo Supremo

A norma do TRF1 que exige que juízes 
permaneçam pelo menos três anos atu-
ando na mesma vara antes de pedirem 
remoção para outro local foi mantida pelo 
ministro Luiz Fux, do STF. Ele negou segui-
mento a Mandado de Segurança no qual 
dez servidores do TRF-1 buscavam o direi-
to de participar de processo de remoção. 
Eles apontavam como ilegal e abusivo ato 
do CNJ que declarou válida a cláusula de 
permanência mínima.

Os servidores foram aprovados no IV 
Concurso Público para Provimento de Car-
gos do TRF-1 e atualmente estão lotados 
na Subseção de Gurupi (TO). O edital do 
concurso previa cláusula de permanência 
mínima de três anos na localidade onde foi 
designado o candidato, quando convocado 
para ocupar vaga em local diverso daquele 
para o qual foi aprovado. No caso dos im-
petrantes, o TRF-1 convocou os candidatos 
interessados no preenchimento de vagas 
criadas em decorrência da inauguração da 
Subseção Judiciária de Gurupi.

Eles apresentaram Procedimento de 
Controle Administrativo ao CNJ, solicitan-
do a anulação de dispositivo que proíbe a 
remoção. Ao apreciar o PCA, o Conselho 
negou o pedido com o fundamento na pre-
valência do interesse público.

Segundo o relator, uma vez que os juí-
zes aceitaram as regras do edital e manifes-
taram interesse em aderir à regra que de-
terminava a permanência no órgão para o 

qual foram designados, não há ilegalidade 
a ser combatida. “É insuscetível de tutela 
jurisdicional o ato do particular que, em 
um primeiro momento, aceita e se benefi-
cia da regra editalícia, pois foi o que via-
bilizou sua convocação, e, posteriormente, 
volta atrás adotando comportamento con-
traditório ao impugnar a regra que inicial-
mente havia trazido benefícios”, disse. “O 
Direito não protege a prática de comporta-
mentos contraditórios.”

A Lei 8.112/1990, aplicável aos impe-
trantes sobre o tema de remoção, permite, 
de acordo com o relator, que o órgão em 
que esteja lotado o servidor estabeleça as 
regras a serem observadas para o proces-
so seletivo de remoção. “O propósito da 
norma impugnada é salutar e se coaduna 
com o interesse público, na medida em 
que a manutenção do servidor no local 
em que lotado por período certo, desde 
que não excessivo, aprimora a prestação 
jurisdicional, evitando um comprometi-
mento da continuidade do serviço públi-
co”, disse Fux.

Decisão da 10ª Vara é reformada pelo TRF1 
determinando que Bahia cumpra alvarás 
de soltura também nos fins de semana

Na Bahia, só se sai da prisão em dia 
útil e em horário comercial. É que as peni-
tenciuárias não recebem alvarás de soltura 
em fins de semana, dia santo e nem dia 
de jogo do Brasil. Foi por isso que o TRF1 
reformou decisão da 10ª Vara e determinou 
que os alvarás sejam cumpridos fora dos 
horários comerciais. 

A decisão do juiz federal Evandro Rei-
mão dos Reis indeferiu a tutela antecipa-
tória para determinar que a União e o Es-
tado da Bahia garantissem o cumprimento 
imediato dos alvarás de soltura, sob o 
argumento de que haveria dúvida quan-
to à legitimidade da DPU para “de forma 
abrangente e em generalidade, sob color 
de que os presídios estaduais ‘que abri-
gam também presos federais, são ocupa-
dos majoritariamente por pessoas de baixa 
renda’, postular o cumprimento imediato 
de alvará de soltura de quaisquer custo-
diados, independentemente da sua condi-
ção financeira, em vista da sua atuação 
institucional”.

O cumprimento de um alvará de soltura 
costuma demorar 24 horas, inclusive por 
determinação do CNJ. Mas na Bahia, esse 
processo pode chegar a demorar seis dias.

Um exemplo é o de um homem que teve 
seu alvará expedido no dia 21 de junho (sá-
bado) e só foi sair da prisão no dia 26 pois 
na segunda-feira o Brasil venceu Camarões 
na Copa do Mundo e era feriado,  na terça, 
dia 24, era Dia de São João e no dia 25 
Salvador recebeu o jogo entre Bósnia e Irã, 
e em dia de jogos da Copa é feriado nas ci-
dades-sede. Dia 26 a agenda de atividades 
estava livre e o alvará pôde ser cumprido.

O caso é um dos que que ilustram a 
situação pela qual passa a Bahia quanto 
ao cumprimento dos alvarás de soltura. Al-
guém que é solto na sexta-feira depois das 
19h só vai sair mesmo na segunda. 

A decisão do TRF-1 foi concedida depois 
que a Defensoria Pública da União na Bahia 
percebeu a situação. A determinação, dada 
em Agravo de Instrumento, é para que a 
Bahia solucione o problema em 120 dias. O 
Estado alega que não cumpre com os alva-
rás entre as 18h e 8h e nos sábados e do-
mingos por não ter servidores que possam 
fazer esse tipo de serviço nesses dias.

A juíza federal convocada Hind Ghassan 
Kaytah, ressaltou que “cabe ao poder pú-

blico a adoção das medidas adequadas de 
gestão visando a assegurar o princípio da 
dignidade da pessoa humana e evitar que 
as prisões se prolonguem além do tempo”.

Michelle Leite, presidente da Associa-
ção Nacional dos Defensores Públicos Fe-
derais declarou: “Não podemos colocar a 
liberdade em xeque nem por um minuto. 
O estado tem que providenciar a estrutura 
adequada para que o alvará seja cumprido 
conforme determina o CNJ, pois a liberda-
de é um direito fundamental”, 

Átila Dias, defensor autor da ação, argu-
mentou que a demora na execução dos al-
varás implica descumprimento da decisão 
judicial. “O cumprimento dos alvarás ex-
pedidos pelo Judiciário em todos os esta-
belecimentos prisionais da Bahia somente 
em horário administrativo implica grave 
ofensa ao ordenamento jurídico”.

A presença da DPU no caso se deve ao 
fato de na Bahia não existirem presídios fe-
derais. Assim, os presos sob custódia da 
União permanecem encarcerados nos pre-
sídios estaduais.

O problema que ocorre na hora de sol-
tar presos que conseguem alvará na Bahia 
é que a Administração Penitenciária deve 

checar se a pessoa que está sendo solta 
não está presa também por outro motivo. 
Para isso, um servidor público deve verifi-
car os sistemas disponibilizados pelo CNJ: 
Banco Nacional de Mandado de Prisão, 
Infoseg, Portal de Secretaria de Segurança 
Pública e e-SAJ, o sistema de processo ele-
trônico. Só que ninguém capacitado para a 
tarefa fica de plantão de noite e nos finais 
de semana e feriados.

“Não é possível que a ausência de 
um servidor que trabalhe no turno notur-
no, finais de semana e feriados seja um 
obstáculo para o cumprimento da lei e da 
própria Constituição da República Federa-
tiva do Brasil”, argumentou Fábio Calmon, 
defensor público responsável por ofício en-
viado ao TRF-1.

A juíza federal Hind Kaytah concordou 
com o defensor público e deixou claro na 
decisão que o argumento do Estado da 
Bahia não se sustenta: “O cumprimento do 
alvará de soltura deve ser imediato, não se 
afigurando razoável manter a prisão sob o 
argumento da inexistência de pessoal ad-
ministrativo para o exame da questão re-
lativa à existência ou não de outros man-
dados de prisão”.

Fonte: Consultor Jurídico

Começa hoje Curso 
Sobre Novo CPC 

Começa hoje a 1ª parte do Curso Sobre o 
Novo Código de Processo Civil, com o juiz 
federal Salomão Viana.

As aulas acontecem até 2/12, das 13 
às 15h, no Auditório Dias Trindade com 
5 módulos com total de 42 horas. A 2ª 
parte terá início em março. Os interessa-
dos podem se inscrever em um ou mais 
módulos.  

As inscrições são feitas no site da Sec-
cional até as 10h do dia do início de cada 
módulo. A certificação será expedida para 
participantes com frequência igual ou su-
perior a 75%.

Interrupção de 
comunicação hoje

O NUTEC informa que haverá um servi-
ço de vistoria na rede de comunicação do 
prédio dos JEFs e TRs com o edifício-sede 
hoje, das 19 às 21 horas, que tornará in-
disponíveis os serviços de rede (internet, 
e-mail, pasta W, sistemas corporativos) du-
rante o período.


