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Aniversariantes
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Amanhã: Pedro Bruno Gonçalves (10ª Vara), Adina Sidnay Freire Teles (Ilhéus), Vilma 
Lúcia Soares Farias (Itabuna) e Juliane Maria Nogueira Ribeiro (Irecê). 
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CJF fará homenagem a magistrados 
pioneiros desta Seção Judiciária 

O Conselho da Justiça 
Federal irá realizar solenida-
de de homenagem aos 71 
primeiros juízes federais da 
Justiça Federal do Brasil.

Os magistrados baianos 
homenageados são os juí-
zes federais Álvaro Peçanha 
Martins (1ª foto), José Cân-
dido de Carvalho Filho (2ª 
foto), Francisco Dias Trinda-
de (3ª foto) e Antonio Seixas 
de Salles Filho (4ª foto), que 
receberão placas comemora-
tivas da presidente do STJ e  
do CJF, ministra Laurita Vaz.

Os primeiros magistrados 
da Justiça Federal da Bahia 
foram empossados  em 5 de 
março de 1967, sendo Álva-
ro Peçanha Martins e José 
Cândido de Carvalho Filho, 
titulares da 1ª e 2ª Varas e 
Antônio Seixas Salles Filho 
e Francisco Dias Trindade os 
respectivos juízes federais 
substitutos.

Prefeita baiana afastada por improbidade 
administrativa retoma mandato

A prefeita do Município de Caatiba in-
terpôs agravo de instrumento, com pedi-
do de antecipação de tutela recursal, no 
TRF1, contra decisão da 1ª Vara Federal 
da Subseção Judiciária de Vitória da Con-
quista, que determinou a prorrogação do 
seu afastamento do cargo pelo prazo de 
180 dias ou até o término da instrução 
processual nos autos da Ação Civil Pública 
por Improbidade Administrativa contra si 
ajuizada.

O juízo fundamentou sua decisão no 
fato de que não se desconhecendo “a in-
fluência que o executivo municipal tem 
numa cidade pequena, onde os recursos 
públicos exercem uma força centrípeta em 
relação à economia local (...), um proces-
so em que há intensa gravidade das de-
núncias, apuradas pré-processualmente 
pela Polícia Federal, CGU e Receita Fede-
ral, o afastamento cautelar do mandatário 
local torna os trilhos da instrução proces-
sual mais desembaraçados para que esta 
deslize conforme é previsto na legislação”.

A administradora municipal é acusada 
de, conjuntamente com o prefeito à época, 
na condição de vice-prefeita, fraudar licita-
ções e desviar recursos públicos por meio 
de nomeação de pessoas de confiança para 
cargos-chave da prefeitura. Além disso, 
também teria favorecido seu filho – supos-
tamente contratado ilegalmente por coope-
rativa que prestava serviços de apoio admi-
nistrativo –, recebendo, ainda, pagamentos 
da cooperativa sem que tivesse qualquer 
vínculo com a entidade associativa.

A agravante sustentou, em síntese, que 
inexistem elementos objetivos a demons-
trar que o exercício do cargo de prefeito 
representa, efetivamente, dificuldade à 
instrução do processo; que inexistem ele-
mentos que justifiquem a prorrogação do 
afastamento por mais 180 dias; que não 
existem elementos que justifiquem a pror-
rogação do afastamento por mais 180 dias 
e, ainda, que a decisão agravada viola os 
princípios da presunção de inocência, pro-
porcionalidade, contraditório e devido pro-
cesso legal.

Ao final, requereu a atribuição de efeito 
suspensivo à decisão agravada e, no méri-
to, o provimento do agravo para confirmar 
a decisão liminar, autorizando a recorren-
te a tomar posse e exercer regularmente o 
cargo de prefeita do município de Caatiba.

O relator, desembargador federal Névi-
ton Guedes, entendeu que apesar da gra-
vidade das acusações, a mera alegação de 
que a agravante, ao assumir a prefeitura 
para a qual foi legitimamente eleita, po-
derá exercer pressão e submeter a cons-
trangimento eventuais testemunhas do 
processo, não tem o condão, por si só, de 
justificar a prorrogação do afastamento 
do cargo, tendo em vista que não há nos 
autos indícios concretos que indiquem tal 
possibilidade.

O magistrado aponta que já houve o 
afastamento dos sigilos bancários e tele-
máticos dos investigados na ação civil pú-
blica de origem e a realização de buscas e 
apreensões de documentos relacionados à 
investigação judicial.

Argumenta o desembargador que a ju-
risprudência do TRF1, abalizada por pre-
cedentes do Superior Tribunal de Justiça, 
já decidiu que o afastamento do agente 
público do exercício do cargo, emprego 
ou função, porquanto medida extrema, 
“exige prova incontroversa de que a sua 
permanência poderá ensejar dano efetivo 
à instrução processual, a hipotética pos-
sibilidade de sua ocorrência não legitima 
medida dessa envergadura”.

Fonte: TRF1

CNJ cobra alocação de 
pessoal para o 1º grau

Termina no dia 1º de julho o prazo para 
os TJs cumprirem a Resolução 219/2016 
do CNJ, que estabelece a priorização de 
alocação de pessoal para a justiça de pri-
meiro grau. Até lá, os tribunais devem en-
caminhar estudo ao CNJ sobre como pre-
tendem cumprir a norma. 

O CNJ fez parecer sobre as propostas 
de ação dos tribunais e apontou que as 
iniciativas estão centradas na distribuição 
da força de trabalho, mas têm pouca rela-
ção com as demais linhas de priorização 
do 1º grau. 

Entre as ações previstas está a distribui-
ção de servidores das áreas de apoio direto 
à atividade judicante, proporcionalmente à 
média trienal de processos distribuídos em 
cada grau de instrução. Também se preten-
de adequar a proporção de servidores das 
áreas de apoio direto (70%) e indireto (até 
30%) à atividade judicante.

A resolução estabelece mais oito pontos 
de ação: alinhamento ao plano estratégico, 
adequação orçamentária, infraestrutura e 
tecnologia, governança colaborativa, diálo-
go social e institucional, prevenção e racio-
nalização de litígio, estudos e pesquisas e 
formação continuada. 

A priorização do 1º grau é uma das po-
líticas mais importantes do CNJ. De acordo 
com o Relatório Justiça em Números, do 
CNJ, 92% dos processos que tramitam na 
justiça estão em primeira instância.

Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo: 

São João na 18ª Vara - Servidores 
e magistrados da 18ª Vara se reuniram 
para um farto lanche junino durante 
a tarde. Além das comidas típicas da 
época, como canjicas, bolos de milho, 
amendoins e milho cozido, a Secretaria 
estava totalmente enfeitada com motivos 
juninos. Bandeirolas e pequenos balões 
de papel de seda colorido decoravam o 
local, refletindo o ambiente de trabalho 
descontraído da unidade.

10ª Vara investiu na decoração- 
Quem chegava ao atendimento já era 
envolvido pela atmosfera do interior. 
Fogueiras armadas, balões e bandeiro-
las, bonecos de pano, gravetos e galhos 
secos davam o tom da festa. Se houves-
se um concurso de decoração junina, 
certamente a 10ª Vara estaria disputan-
do com muito estilo.

Terceirizados também comemoram- 
Os funcionários da DELTA também fes-
tejaram o São João no final da tarde da 
última  sexta-feira na sala localizada no 
4º subsolo. Animados e já sem as far-
das de trabalho, eles dançaram ao som 
de músicas juninas e comeram quitu-
tes da época. A sala também foi devi-
damente decorada para a festa, como 
manda a tradição.
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