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Aniversariantes
Hoje: Samira Lopes (Eunápolis), Ítalo 
Inácio Lima (Feira de Santana), Mar-
cos Vinicius Coutinho (NUTEC) e Elísio 
Pacheco (CEF). Amanhã: André Ricar-
do Borges (21ª Vara), Fábio de Jesus 
(4ª Vara), Marlene de Jesus (13ª Vara), 
Cinthia Soares e Pablo Jaasiel Neves 
(ambos da Turma Recursal). Domingo: 
André Luiz Ferreira (Jequié), José Carlos 
Bispo (NUCJU), Renato Guimarães Lobo 
(7ª Vara), Tiago Castro (Itabuna), Vilma 
Brito (Barreiras), Julio César Souza (VI-
PAC), Myrna Rocha e Camila Valverde 
(ambos da Turma Recursal). Segunda-
-feira: Elber Clayton Costa Santos (Tei-
xeira de Freitas), Kellen Ozawa Okamoto 
(Jequié), Beatriz Boaventura Moreira 
(Vitoria da Conquista), Tamires Ribeiro 
Santana Souza (SECAD) e Maria Nilza 
(CS Gestão & Serviço).

Parabéns

Quando a tecnologia dói 

Ao digitar no celular, abaixamos a 
cabeça e tensionamos os ombros e bra-
ços para segurar o aparelho. Em posição 
neutra, a cabeça de um adulto pesa entre 
4,5 kg e 5,4 kg. À medida que a cabeça 
se inclina, o pescoço passa a sustentar 
cada vez mais peso. Quando a inclinação 
é de 60º, o pescoço suporta 27 kg, seis 
vezes mais do que o peso real da cabeça.

Os músculos do pescoço e dos om-
bros ficam contraídos e pouco oxigena-
dos e além das dores, há risco do surgi-
mento de lesões mais sérias. 

Colocar a cabeça para baixo sobre-
carrega a lombar, região que tende ao 
desgaste com o tempo. Os médicos re-
comendam elevar o aparelho de modo 
que o centro da tela fique na altura dos 
olhos e, assim, não abaixar tanto a ca-
beça, e apoiar braços e antebraços para 
que não fiquem sobrecarregados.

Exercícios para fortalecimento dos 
músculos, como ioga, pilates ou muscu-
lação, podem ajudar. Recomendam-se 
pausas de 15 minutos cada vez que o 
usuário passar mais de 40 minutos me-
xendo no celular.

Sua
Saúde

OAB apoia atuação de juízes federais 
na 1ª instância da Justiça Eleitoral

Em ano de eleições, além das mudan-
ças na legislação, como proibição de do-
ações de empresas para campanhas, a 
própria Justiça Eleitoral pode mudar bas-
tante. Recebeu apoio do Conselho Federal 
da OAB uma proposta da AJUFE para que 
o corpo de juízes eleitorais de 1ª instância 
também seja formado por juízes federais.

Atualmente, são os juízes estaduais que 
ocupam esses postos e por ele recebem 
gratificação extra. A proposta principal da 
Ajufe era que as zonas eleitorais fossem 
compostas por dois juízes, titular e subs-
tituto, um estadual e outro federal. A outra 
sugestão é que ocorram eleições a cada 
dois anos com alternância de poder entre 
as instâncias. Essa segunda proposta, que 
não geraria custo extra ao que se tem hoje, 
é apoiada pela entidade dos advogados.

Para a Ordem, a entrada dos juízes fede-
rais nesse cenário, além de ser o mais justo, 
irá levar benefícios, já que os juízes federais 
interagem em seu cotidiano com os órgãos 
e agentes públicos federais que desempe-
nham papéis importantes nas eleições.

“A inclusão dos juízes federais no pri-
meiro grau da Justiça Eleitoral certamente 
trará qualidade e a agilidade na comuni-
cação entre os órgãos públicos e agregará 
eficiência e celeridade. Não se pode des-
considerar que a grande afinidade das ma-

térias julgadas pelos juízes federais com o 
Direito Eleitoral e que sua integração com 
órgãos federais beneficiarão o funciona-
mento e a celeridade da Justiça Eleitoral”, 
diz o relator da questão no Conselho Fede-
ral, Luciano José Trindade, em voto que foi 
acolhido pelo Conselho Pleno.

O texto do Código Eleitoral determina 
que o juiz eleitoral de 1ª instância deve ser 
um juiz de Direito. Não há distinção de ori-
gem e a Ajufe e OAB defendem que isso dei-
xa claro que está aberta a possibilidade de 
um juiz federal integrar as cortes eleitorais.

O parecer da OAB se ampara em voto 
do ministro Marco Aurélio no TSE, quando 
ele sustentou que juiz de Direito é tanto o 
juiz estadual quanto o juiz federal e o antô-
nimo de juiz de Direito é o juiz de paz.

“No mencionado voto, o ministro 
Marco Aurélio no TSE também deixou 
assentado que, sendo o juiz federal um 
juiz de Direito e tendo a Justiça Elei-
toral natureza federal, não pode haver 
exclusividade de atuação dos juízes es-
taduais na primeira instância eleitoral, 
nem mesmo primazia destes em relação 
aos juízes federais, sob pena de ocorrer 
inversão de valores em relação ao que 
ocorre em outras áreas de natureza fe-
deral, como na trabalhista e na previ-
denciária, nas quais os juízes estaduais 
só atuam quando na localidade não há 
juiz federal”, diz o parecer da OAB. A 
questão está sendo analisada pelo ministro 
Gilmar Mendes no TSE.

Fonte: Consultor Jurídico

Justiça Federal condena União 
e servidor por alterações em 

perfil de jornalista na Wikipédia

O juiz federal da 17ª Vara de São Paulo 
Marcelo Guerra Martins condenou a União 
Federal e o ex-chefe da Assessoria Parla-
mentar do Ministério do Planejamento, 
Luiz Alberto Marques Vieira Filho, a in-
denizar, solidariamente, em R$ 10 mil o 
jornalista Carlos Alberto Sardenberg, que 
teve seu perfil na Wikipédia alterado, com 
acréscimos depreciativos.

As informações consideradas mali-
ciosas pelo juiz foram incluídas no perfil 
de Sardenberg por Luiz Alberto Marques 
Vieira Filho em 2014, quando exercia o 

cargo no Ministério do Planejamen-
to. O trecho acrescentado apontava 
"um conflito de interesse" na posi-
ção de Carlos Alberto como colunista 
econômico, por ser irmão de Rubens 
Sardenberg, economista-chefe da Fe-
braban.

A alteração no perfil dizia que o 
jornalista defenderia em suas colunas 
a "manutenção de juros altos no Bra-
sil", medida adotada pela instituição. 
Também o acusava de cometer "erros 
notáveis em suas previsões".

Para o juiz, o dano moral e à ima-
gem decorre da própria inserção das 
informações na página, instrumento 

de consulta pública, facilmente acessível.

"É preciso considerar que o autor 
exerce a profissão de jornalista, cuja 
respeitabilidade advém justamente da 
imagem e da confiança que o público 
deposita nas opiniões e matérias publi-
cadas, bem como da observação do mo-
dus vivendi desempenhado ao longo dos 
anos pelo autor."

De acordo com o magistrado, a Wikipé-
dia é um instrumento de pesquisa bastan-
te conhecido e utilizado por milhares de 
pessoas, logo, “possui certa credibilidade 
entre o público que o vê como uma fonte 
confiável de informações que, ao menos 
numa primeira análise, são aceitas como 
verdadeiras.”

“Em se tratando de um veículo voltado 
à pesquisa em geral, a Wikipédia não é 
o espaço adequado para expressar opini-
ões pessoais, sejam com teor de crítica 
ou mesmo de elogio. Muito ao contrário, 
sob pena de comprometer a credibilida-
de da enciclopédia virtual, é necessário 
bastante cuidado na inserção de dados 
na Wikipédia, para que não se dissemine 
versões distorcidas de acontecimentos ou 
mesmo informações inverídicas.”

Portaria do TRF1 
suspende expedientes 
em 21 e 22 de março
A Portaria Presi 21, de 28/1/2016 

suspende os expedientes interno e exter-
no em toda a 1ª Região nos dias 21 e 
22 de março de 2016, (segunda e terça-
-feiras) por ocasião da atualização dos 
bancos de dados.

Haverá indisponibilidade dos sistemas 
eletrônicos que consultam os bancos de 
dados da Justiça Federal da 1ª Região das 
19h do dia 18 de março de 2016 (sexta-
-feira) até às 6h do dia 28 de março de 
2016 (segunda-feira);

Serão suspensos os prazos processuais 
em toda a Justiça Federal da 1ª Região de 
18 a 27 de março de 2016;

Haverá manutenção, em todo o período, 
da apreciação de ações, procedimentos e 
medidas de urgência que visem evitar pe-
recimento de direito, em regime de plantão.


