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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Carolina Marques (11ª Vara), Rayanne (Barreiras), Adriana Macedo (17ª 
Vara), Ronaldo Cordeiro (Alagoinhas), Maristela Amorim (NUCOM), Emmanuel Ke-
mas e Edilene Batista (ambos da CS Gestão). Amanhã: Felipe Santana (Teixeira de 
Freitas) e  Cláudio Silva (Feira de Santana). Parabéns!

Juízes repudiam possível investigação 
de ministro do Supremo pela Abin

A Presidência da República negou a in-
formação, divulgada pela revista Veja, de 
que utilizou a Agência Brasileira de Inte-
ligência (Abin) para investigar a vida do 
ministro do STF Edson Fachin. 

A notícia continua gerando reações e 
notas de repúdio que pedem o esclareci-
mento do caso. A Associação dos Magistra-
dos Brasileiros diz que a magistratura deve 
se manter alerta a qualquer forma de pres-
são do Judiciário e a Associação dos Juízes 
Federais do Brasil também expressou re-
pulsa a tentativas de obstrução da Justiça 
e de enfraquecimento do Poder Judiciário.

A presidente do STF, ministra Cármen 
Lúcia, também criticou a possibilidade de 
utilização da Abin para investigar o minis-
tro Edson Fachin. 

Leia trecho da nota do STF: “É inad-
missível a prática de gravíssimo crime 
contra o Supremo Tribunal Federal, con-
tra a Democracia e contra as liberdades, 
se confirmada informação de devassa ile-
gal da vida de um de seus integrantes.

 Própria de ditaduras, como é esta 
prática, contrária à vida livre de toda pes-
soa, mais gravosa é ela se voltada contra 
a responsável atuação de um juiz, sendo 
absolutamente inaceitável numa Repú-
blica Democrática, pelo que tem de ser 
civicamente repelida, penalmente apu-
rada e os responsáveis exemplarmente 
processados e condenados na forma da 
legislação vigente.

 O Supremo Tribunal Federal repudia, 
com veemência, espreita espúria, incons-
titucional e imoral contra qualquer ci-
dadão e, mais ainda, contra um de seus 
integrantes, mais ainda se voltada para 
constranger a Justiça. 

A Constituição do Brasil será cumprida 
e prevalecerá para que todos os direitos e 
liberdades sejam assegurados, o cidadão 
respeitado e a Justiça efetivada.[...]”

Leia a nota da AMB: “As notícias vei-
culadas pela imprensa relatando que a 
Presidência da República teria acionado a 
Agência Brasileira de Inteligência (Abin) 
para investigar o ministro Edson Fachin, 
do STF, é um fato tão grave que não pode 
permanecer sem esclarecimento.

Sendo as notícias procedentes, se ca-
racterizará a quebra da harmonia e inde-

pendência entre os Poderes da República, 
para além das infrações penais ocorridas. 
Estará em risco a democracia brasileira.

A AMB repudia veementemente 
qualquer forma de pressão ao Judiciário 
e conclama a magistratura a manter-se 
em estado de alerta e vigilância per-
manentes. Cobramos das autoridades 
envolvidas amplo esclarecimento dos 
fatos, em caráter de urgência”.

Diz a nota da Ajufe: “ A AJUFE , con-
siderando posicionamento da Presidente 
do STF contra possível estratégia para 
constranger a Suprema Corte e seus Mi-
nistros, em especial o relator da operação 
Lava Jato, com a utilização de agências 
governamentais de espionagem, vem 
manifestar sua mais absoluta repulsa a 
tentativas de obstrução da Justiça e de 
enfraquecimento do Poder Judiciário.

Em um Estado Democrático de Direito 
é inadmissível que pessoas investigadas, 
por exercerem cargos públicos detentores 
de poder, se utilizem de agentes e recur-
sos públicos para inviabilizar a apuração 
de fatos graves envolvendo desvio de di-
nheiro público.

A estratégia de constranger magistra-
dos com ataques à honra pessoal, colo-
cando órgãos públicos a esse serviço, é 
típico de regimes totalitários.

Esse tipo de comportamento é inacei-
tável, demonstrando que as pessoas que 
intentam utilizá-lo não possuem meios 
adequados para proceder à sua defesa, e 
resolvem partir para o desespero, pondo 
em risco as instituições republicanas e 
democráticas.

No Brasil, a corrupção se tornou en-
dêmica e precisa ser enfrentada com os 
meios constitucionais à disposição do Po-
der Judiciário, do Ministério Público e da 
Polícia. Tentar impedir esse trabalho com 
ameaças e constrangimentos somente faz 
agravar mais uma crise, que é causada por 
aqueles que dilapidaram os bens públicos 
e não por quem é encarregado de investi-
gar e julgar os portadores de foro especial.

A sociedade brasileira está cansada e 
aviltada com tanto desvio de dinheiro pú-
blico e não permitirá que o processo de 
depuração e limpeza pelo qual passam as 
Instituições seja barrado por práticas po-
líticas imorais ou que impliquem represá-
lias a Magistrados.

A AJUFE defende que a operação Lava 
Jato, em todas as instâncias do Judiciário 
e em particular no Supremo Tribunal Fe-
deral, a cargo do ministro Edson Fachin, 
não pode ser estancada, a fim de que to-
dos os responsáveis pela corrupção sejam 
identificados e levados a julgamento.

Fonte: CONJUR

CNJ decide: Tribunal pode ter galeria 
para homenagear pessoas vivas 

Homenagear desembargadores que in-
tegraram a cúpula do Poder Judiciário não 
representa culto de interesse privado de 
pessoas, vivas ou mortas, pois a situação 
se encaixa no poder-dever da administra-
ção pública de registrar e documentar sua 
memória institucional. Assim entendeu o 
CNJ ao rejeitar críticas contra a exposição 
de fotografia de desembargador aposen-
tado Hamilton Elliot Akel no TJ de São 
Paulo.

Akel ganhou retrato na galeria da Corre-
gedoria em corredor do Palácio da Justiça. 
Um advogado alegou que a homenagem re-
presentaria “culto a pessoas vivas” e “ato de 
pessoalização da coisa pública”, pois afron-
taria os princípios constitucionais da impes-
soalidade e da legalidade estrita.

O autor do pedido queria obrigar o TJ-
-SP a remover a fotografia e proibir a cor-
te de prosseguir com esse tipo de prática. 
Para ele, os retratos antigos poderiam ser 
salvos da medida “por estarem incorpora-
dos ao patrimônio histórico”.

O conselheiro Bruno Castro rejeitou os 
argumentos. Como o autor recorreu, o caso 
chegou ao Plenário do CNJ e foi julgado 
improcedente, por unanimidade.

Castro afirma que o próprio CNJ incen-
tiva que todos os tribunais preservem a 
memória da Justiça e se preocupem com 
registros judiciais arquivísticos, museológi-
cos e biblioteconômicos, materiais ou ima-
teriais, da sua história.

Fonte: CONJUR

Regime de precatórios não se aplica 
à execução provisória de obrigação 

de fazer contra Fazenda Pública
Por unanimidade, o Plenário do STF en-

tendeu que na “obrigação de fazer”, previs-
ta no CPC, é possível a execução provisória 
contra a Fazenda Pública, não havendo in-
compatibilidade com a Constituição Federal.

O Plenário acompanhou o voto do rela-
tor e desproveu RE, com repercussão geral 
reconhecida, em que a União alegava que 
a execução de sentença condenatória deter-
minando obrigação de fazer deveria seguir 
critérios fixados no art. 100 da Constituição, 
para o pagamento de precatórios – trânsito 
em julgado da sentença judicial, previsão 
orçamentária e ordem cronológica para pa-
gamento – e não os dispositivos do CPC.

No recurso, a União contestava acórdão 
do TRF-4 que estabeleceu a obrigação de 
fazer da União, com base no artigo 632 do 
antigo CPC, e determinou o pagamento de 
metade do valor da pensão decorrente de 
falecimento de militar para a companheira 
e a outra metade para a esposa, até então, 
favorecida com a integralidade do benefício.

Na avaliação do relator, ministro Edson 
Fachin, não se aplica o regime de preca-
tórios nas hipóteses apontadas no recurso: 
“Não há razão para que a obrigação de 
fazer tenha seu efeito financeiro posterga-
do em função do trânsito em julgado, sob 
pena de hipertrofiar uma regra constitu-
cional de índole excepcionalíssima”.

A União havia apresentado embargos 
de declaração junto ao TRF-4, desprovi-
dos. Então recorreu ao STF onde foi reco-
nhecida a repercussão geral e determinada 
a suspensão nacional dos processos em 
tramitação sobre o mesmo tema.

O julgamento desse caso deverá liberar 
outros 362 processos semelhantes que es-
tão sobrestados em outras instâncias. Para 
efeitos de repercussão geral, foi aprovada 
a seguinte tese: “A execução provisória de 
obrigação de fazer em face da Fazenda 
Pública não atrai o regime constitucional 
dos precatórios”.

Fonte: STF

Encontros discutem sustentabilidade 
na Administração Pública

O STJ e o TCU promovem entre os dias 
20 e 22/6 os eventos Sustentabilidade na 
Administração Pública: Panorama e Estra-
tégias de Gestão e IV Seminário de Planeja-
mento Estratégico Sustentável do Judiciário.

O objetivo é apresentar os resultados de 
auditorias do TCU nas práticas de susten-
tabilidade na administração pública federal, 
para aperfeiçoar a gestão pública, raciona-
lizar o uso dos recursos e reduzir desperdí-
cios e debater sobre a importância da gestão 
socioambiental no âmbito das instituições 
como um dos corolários do princípio consti-
tucional da eficiência administrativa.

As inscrições podem ser feitas no portal 
do TCU (www.tcu.gov.br). Mais informa-
ções pelo e-mail: stj.socioambiental@stj.
jus.br. 

Serão apresentados também os resulta-
dos de gestão de instituições que se desta-
cam no planejamento e na implementação 
de ações socioambientais que visam ao 
gasto público eficiente e ao menor impacto 
ambiental.

O seminário contará com a presença de 
autoridades dos Poderes Judiciário, Legis-
lativo e Executivo, que assinarão acordos 
de cooperação técnica em sustentabilidade 
e acessibilidade na administração pública 
no decorrer do evento.

Os interessados em participar dos even-
tos, observadas as disposições normativas, 
terão que fazê-lo com recursos próprios, 
uma vez que a Administração, em razão 
das restrições orçamentárias, não dispõe 
de meios para arcar com as despesas.


