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Aniversariantes
Hoje: Edjôse de Castro Souza (20ª 

Vara), Leonardo Vitor Hugo da Costa 
(NUBES) e Camila Pithon Bittencourt 
(24ª Vara). Amanhã:  Marcos Anto-
nio Oliveira de Souza (10ª Vara), Luiz 
Carlos Bittencourt Goulart (SECOS) e 
Victória Costa (Avante). Domingo: Gil-
berto Pimentel de Mendonça Gomes 
Júnior, juiz federal da Subseção de Ire-
cê, Avani Cristia Néri Gomes (NUCJU), 
Marcia Jessiara Lopes de Sá (Campo 
Formoso), Joyleine Rocha Cairo (19ª 
Vara) e Amilton de Jesus Lopes (Mega 
Service). Segunda-feira: David Ferreira 
Paes Junior (Turma Recursal), Licia da 
Rocha Ramos Bezerra (9ª Vara), Mari-
lyn Cardoso Batista (10ª Vara), Wal-
neide Netto Junior (Barreiras), Alexan-
dre David Sampaio (Eunápolis), Taiana 
Silva (ASSERJUF) e Sérgio Alves de 
Lima (Mega Service).

Parabéns

Errata
Ao contrário do que informou o JFH de 

20/7, na matéria referente ao número de 
processos nas duas varas criminais de Sal-
vador, informamos que em ambas houve 
redução de 256 ações no total em tramita-
ção ajustada nos últimos seis meses.

A 2ª Vara reduziu seu acervo em 144 
processos e a 17ª Vara reduziu em 112 
processos. Na edição, constou equivoca-
damente que a 17ª Vara teve aumento de 
feitos em tramitação.

A edição eletrônica já foi prontamente 
corrigida no nosso site

Turmas Recursais 
da Bahia reduzem 

número de processos
Em complementação aos dados publi-

cados no JFH desta quarta-feira, 20/7, em 
relação ao número de processos em tra-
mitação nas quatro Turmas Recursais da 
Seccional da Bahia, informamos que hou-
ve uma redução total de 3.165 recursos 
em seis meses.

A 1ª Turma teve redução de  1.666 pro-
cessos; a 2ª Turma diminuiu seu acervo em 
248 recursos e na 4ª Turma o decréscimo 
foi de 1.264 ações. Houve ligeiro aumento 
de feitos na 3ª Turma Recursal, com mais 
49 recursos.

Solicitação de bens 
permanentes à SEPAT
A SEPAT informa que durante todo 

o mês de julho estará aberto o período 
de solicitação de bens permanentes de 
2016. Os pedidos devem ser justificados 
e encaminhados à SEPAT, via e-mail ou 
ofício, até 31/07. 

As unidades podem relacionar mó-
veis, equipamentos eletrônicos e de in-
formática.

TRF1 mantém sentença da 1ª Vara 
que impediu exercício da advocacia
a procurador da Fazenda Nacional

A 1ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
negou provimento ao recurso interposto pelo 
procurador da Fazenda Nacional Jadson 
Sardinha Brandão, inconformado com sen-
tença da 1ª Vara que julgou improcedente 
seu pedido para exercer advocacia.

Em suas alegações recursais, o autor 
sustentou que a Medida Provisória 2229-
43.2001 que normatiza a carreira de pro-
curador federal não prevê penalidade para 
o exercício da advocacia privada; que a MP 
garante direito adquirido ao livre exercício 
da advocacia aos ocupantes do cargo de 
procurador federal, o que leva à inconsti-

tucionalidade da restrição do exercício da 
profissão apenas para o âmbito da advo-
cacia pública. Afirmou, ainda, que a MP 
citada tem vícios materiais e formais que 
levam a sua inconstitucionalidade.

Ao analisar o caso, o relator, juiz federal 
convocado Wagner Mota Alves de Souza, 
contestou o argumento do requerente ao 
afirmar que o art. 38, § 1º da MP nº 2.229-
43/2001 depende de normatização. Para o 
magistrado, a redação do artigo demonstra 
que não há necessidade de regulamentação 
da proibição imposta. “A lei é clara. Eventu-
al regulamentação não poderia facultar tal 

proibição de modo a flexibilizá-la em casos 
semelhantes ao do autor”.

Em seu voto, o magistrado citou prece-
dentes do Supremo Tribunal Federal que 
deixam claro que “inexiste direito adqui-
rido a regime jurídico pelos servidores 
públicos estatutários”, além de a juris-
prudência mais recente do TRF1 entender 
ser  “incompatível o exercício da advoca-
cia privada por procurador Autárquico ou 
procurador da Fazenda Nacional, contra-
riando os julgados citados pelo recorren-
te”, concluiu.

Fonte: TRF1

Rede social deve coibir 
abuso em publicações

Empresa que oferece mecanismos para 
terceiros divulgarem opiniões deve propiciar 
meios de coibir abusos. Assim entendeu o 
TRF3 ao confirmar liminar que determinou 
ao Yahoo Brasil e ao Facebook Brasil a retira-
da de conteúdo pornográfico hospedado nas 
redes sociais Tumblr e Facebook, com o uso 
indevido do nome e símbolo da Universida-
de Federal de São Paulo. A decisão liminar 
determinou ainda que ambos informassem 
os dados de identificação dos usuários(IP) 
sob pena de multa diária de R$ 1 mil.

O Yahoo recorreu ao TRF alegando não 
ter poderes ou condições de cumprir a deli-
beração, interferir nos serviços da empresa 
em que foi criado o blog, inclusive para o 
fim de remover seu conteúdo, acessar ou 
fornecer os dados do usuário que o criou.

O recurso invoca a inexistência de rela-
ção jurídica com os criadores do blog e a 
impossibilidade de a pessoa jurídica nacio-
nal exercer interferência no âmbito de atu-
ação do ente estrangeiro, já que a Tumblr 
não possui sede no Brasil.

 A relatora, desembargadora Federal 
Mônica Nobre, declarou que não se mostra 
verdadeira a afirmação de caber unicamen-
te ao criador do blog a responsabilidade de 
remover o conteúdo prejudicial.

Ela constatou, por meio de documentos 
dos autos, que o site Tumblr foi comprado 
pela empresa americana Yahoo e que esta 
é sócia da Yahoo do Brasil. Afirmou tam-
bém que o recurso não refuta a situação 
fática narrada, relativamente ao uso indevi-
do do nome e signo da Unifesp juntamente 
com material de cunho pornográfico.

“Portanto, tendo em vista que a agra-
vante atua no fornecimento do serviço uti-
lizado por terceiros para divulgar opiniões, 
deve a mesma propiciar meios para coibir 
abusos, não se mostrando omissa quanto a 
responsabilidade civil pelos atos derivados 
de suas atividades mercantis.”

Ações de sustentabilidade nos 
tribunais economizam recursos

Tribunais de todo o país se movimentam 
para implantar ações de sustentabilidade 
ambiental em cumprimento à Resolução 
201/2015 do CNJ, que determina a criação 
de núcleos socioambientais e implantação 
do Plano de Logística Sustentável do Poder 
Judiciário. O objetivo é reduzir despesas, 
aplicar de forma eficiente os recursos e pro-
mover o uso consciente de materiais.

Algumas iniciativas como a redução do 
consumo de copos plásticos, reutilização 
da água, limitação do uso de combustível 
e telefone e diminuição do volume de im-
pressões e cópias de documentos já vira-
ram padrão nos tribunais de todo o país. A 
ordem agora é fazer mais com menos.

Algumas ideias inovadoras já estão sur-
tindo efeito, como na sede do TRF1. A co-
locação de garrafas PET como redutor de 
água das descargas de banheiro e o uso 
de tampas de detergente como redutor de 
vazão das torneiras já conseguem reduzir 
consideravelmente o consumo.

Com a divulgação da bem-sucedida 
experiência no TRF1, o TRT do Maranhão  
também lançou uma campanha para ar-
recadar garrafas PET e tampas. A ideia é 
usar esse material para economizar na con-
ta de água. Assim como foi feito no TRF1, 
as garrafas serão utilizadas para redução 
dos volumes das descargas de 6 litros para 
4,5 litros (redução de 25%) enquanto as 
tampas de detergente funcionarão como 
redutores de vazão das torneiras.

Alguns tribunais es-
tão se unindo para fazer 
compras coletivas e as-
sim conseguirem melho-
res preços nas licitações. 
Em Pernambuco, existe o 
grupo “Ecos de Pernam-
buco”, um comitê for-
mado por representantes 
regionais dos tribunais 
do Trabalho, Federal, 
Eleitoral, de Contas e de 
Justiça. No Pará existe a 
“Aliança Verde”, formada 
pelo TRT da 8ª Região, 
pelo TJ do Pará, pelo Mi-
nistério Público do Tra-

balho do Pará, Ministério Público Federal 
e Tribunal de Contas do Pará. A proposta 
também é fazer compras coletivas para 
conseguir melhores preços para produtos 
comuns, como material de expediente, 
copos descartáveis e produtos de limpeza 
entre outros.

O TRT da 8º Região também foi desta-
que por ter investido e instalado painéis de 
energia solar na sua nova sede, em Maca-
pá, que geram carga suficiente para toda a 
demanda do tribunal. A conta de energia 
é uma das mais pesadas dos tribunais de 
todo o país. Por isso, várias ações imple-
mentadas foram no sentido de economizar 
energia elétrica.

O conselheiro do CNJ Norberto Cam-
pelo espera que até o final do segundo 
semestre já esteja disponível no Portal 
do CNJ o “banco de boas práticas”, com 
uma lista de iniciativas sustentáveis já 
implantadas e com resultados positivos 
em vários tribunais, que podem servir de 
exemplo para outros estados. “Os gestores 
verão que não precisam inventar a roda, 
basta aplicar as experiências positivas que 
já estão funcionando em outros tribunais”, 
afirmou o conselheiro.

Fonte: CNJ


