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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Lincoln Pinheiro Costa, juiz federal da Subseção de Ilhéus, Rúbio Rocha de 
Souza (Vitória da Conquista), Josemar Augusto Brito Junior (Barreiras), Douglas 
Oliveira Lones Santos (2ª Vara) e Lucilia dos Santos Alves (Feira de Santana). 
Amanhã: Jorge Antônio Santos Reis (NUCJU), Maria das Graças Duarte Monteiro 
(CRP), Miguel Fábio Lobo e Silva (Vitória da Conquista). 
Domingo: Cínara de Vasconcelos Machado Good Lima (10ª Vara), Josemi Alves de 
Oliveira (NUCJU), Anderson Reis Mello (Feira de Santana) e Catiane Souza Vieira 
(Paulo Afonso). 
Segunda-feira: Clóvis Barreto dos Reis Filho (Irecê). 

Parabéns!

Compartilhe boas práticas e ajude 
a melhorar as rotinas de trabalho 

da Justiça Federal
Você sabia que pode ajudar a melhorar 

as rotinas da Justiça Federal compartilhan-
do boas práticas da sua unidade e conhe-
cendo o que é feito em outros setores? O 
Comitê Multidisciplinar de Gestão do Co-
nhecimento do TRF1 disponibiliza, pela 
intranet, um banco de boas ideias e um 
formulário para envio das práticas inovado-
ras de trabalho, diretamente na página da 
Gestão do Conhecimento.

É possível conferir, pela intranet, mais 
de 60 boas práticas e boas ideias, já com-
partilhadas por várias unidades da Justiça 
Federal da 1ª Região, que dizem respeito a 

trabalhos desenvolvidos para melhoria dos 
processos administrativos e judiciais.

Nesse banco de ideias também estão 
cadastradas práticas premiadas com o Selo 
Estratégia em Ação. Há ainda práticas que 
concorreram a prêmios, como é o caso da 
prática “Ações de Aprimoramento da 21ª 
Vara”, que teve como autores o juiz titular 
Gláucio Gonçalves, o juiz substituto Daniel 
Machado, e a diretora de Secretaria da 
21ª Vara Federal de Minas Gerais, Laurita 
Abreu. A ideia concorreu aos prêmios IN-
NOVARE, AJUFE e MelhorAÇÃO.

Fonte: TRF1

Magistrados federais brasileiros 
apresentam práticas inovadoras

 em Washington
Entre os dias 9 e 13 de julho foi re-

alizado, na capital norte-americana, Wa-
shington D.C., o Congresso Internacional 
Excelência em Escala Global para discutir 
temas relacionados com a administração 
da Justiça.

 O Brasil foi representado no congresso 
pela presidente do TRF3, Cecília Marcondes, 
o secretário-geral da Ajufe, os juízes federais 
Luciana Ortiz e Paulo Cezar Neves Junior, 
ambos da Seção Judiciária de São Paulo, e 
o juiz federal do Paraná, Fabrício Cruz. Eles 
apresentaram o programa de gestão “Inova-
jusp”, que acelera o tempo de andamento 

TRF1 entende que PF não pode negar 
acesso de advogados a investigações

A Polícia Federal não pode negar a advo-
gados o acesso a inquéritos por ela condu-
zidos, mesmo os que ainda estão em curso. 
Assim entendeu a 5ª Turma do TRF1 ao 
aceitar recurso do Conselho Federal da OAB 
e anular os arts 5º e 6º da Orientação Nor-
mativa 36/2010 do Departamento da PF.

Os dispositivos questionados definem 
que “os investigados e seus advogados so-
mente terão acesso aos dados e documen-
tos já incorporados aos autos, relativos a 
si, ou no segundo caso, a seus clientes” e 
que “não será concedido aos investigados, 
ou aos seus advogados, acesso a diligên-
cias em curso, nem a informações que di-
gam respeito exclusivamente a terceiros, 
investigados ou não”.

O recurso foi movido depois que o juízo 
de 1º grau extinguiu o processo sem reso-
lução do mérito. Alegou que o pedido da 
OAB era de competência do STF por tratar 
de efeitos erga omnes sem citar na argu-
mentação eventuais implicações concretas 
da norma questionada.

Para o relator do caso, desembargador 
Souza Prudente, o recurso deve ser aceito 
porque não há “qualquer controle concen-
trado ou difuso de constitucionalidade dos 
atos normativos em referência, encontran-
do-se a discussão adstrita à suposta viola-
ção a direito do advogado”.

O desembargador destacou que o art. 
7º, XIII, da Lei n. 8.906/1994 garante ao 
advogado “examinar, em qualquer órgão 
dos Poderes Judiciário e Legislativo, ou da 
Administração Pública em geral, autos de 
processos findos ou em andamento, mes-
mo sem procuração, quando não estejam 
sujeitos a sigilo, assegurada a obtenção de 
cópias, podendo tomar apontamentos”.

“Em relação às informações que digam 
respeito a terceiros, só deve haver limitação 
aos advogados quando a investigação esti-
ver sob segredo de justiça. Caso contrário, 
não pode a autoridade policial opor-se a 
abrir as informações ao advogado, alegando 
ausência de procuração outorgada por ter-
ceiro”, complementou a ementa do acórdão.

Seção Judiciária da Bahia firma convênio em 
prol da sustentabilidade com TRT 5 e TJBA

 Conjugar esforços visando à implemen-
tação de programas e ações de responsa-
bilidade socioambiental com foco no gasto 
público eficiente e com menor impacto am-
biental. Esse é o principal objetivo do pro-
tocolo de cooperação técnica assinado na 
sede do TRT5, entre representantes dos ór-
gãos do Poder Judiciário baiano. A assina-
tura do documento cria a "Teia de Susten-
tabilidade do Poder Judiciário da Bahia", 
nome da primeira edição do encontro que 
segue hoje com representantes de todas as 
esferas do Judiciário estadual e federal.

Além da anfitriã do 
evento, a presidente 
do TRT5-BA, desem-
bargadora Maria Adna 
Aguiar, firmaram o 
convênio a presidente 
do TJ da Bahia, de-
sembargadora Maria 
do Socorro Santiago; 
a diretora da Seção 
Judiciária Bahia, ju-
íza Cláudia Tourinho 
Scarpa; e o conse-
lheiro-presidente do 
TCE, Inaldo Araújo. O 
presidente do TRE-BA 

assinará o termo em outra oportunidade. 

Com a Teia de Sustentabilidade, os 
cinco órgãos partícipes do acordo se com-
prometem a fomentar e promover ações de 
sustentabilidade e responsabilidade social 
no Judiciário baiano, através de um comi-
tê interinstitucional que será integrado por 
representantes de todas as entidades. Isso 
inclui estabelecer metas e projetos para 
economia de recursos, redução de con-
sumo de água, energia, telefonia, papel 
e descartáveis, dentre outras medidas de 
conscientização ambiental.

Um desses projetos pretende criar uma 
usina de energia solar através da instalação 
de placas solares fotovoltaicas no telhado 
dos prédios dos tribunais, na capital e no 
interior. O termo de cooperação técnica 
para a implantação desse sistema deverá 
ser construído com a participação de todos 
os signatários do acordo.

“Hoje, o Judiciário baiano está irmana-
do em prol do mesmo alvo: pensar e exe-
cutar iniciativas sustentáveis na gestão de 
nossos tribunais”, afirmou a presidente do 
TRT baiano na abertura do evento. Já o re-
presentante do TCE-BA sugeriu que, antes 
de estabelecer estratégias macro de susten-
tabilidade, os gestores e servidores públicos 
adotem e incorporem no dia a dia das insti-
tuições gestos simples de sustentabilidade, 
que vão desde a diminuição no consumo de 
papel e descartáveis à utilização dos equi-
pamentos de forma consciente e eficiente. 

Foi exibido um vídeo no qual o con-
selheiro CNJ, Norberto Campelo, fala da 
importância de iniciativas como a “Teia de 
Sustentabilidade” para as práticas de sus-
tentabilidade na Administração Pública, vi-
sando a racionalização no uso dos recursos 
e redução dos desperdícios.

Fonte: TRT5

dos processos nas seções, e explicaram a 
importância da criação de um laboratório 
(ijusLab) para a discutir ideias para o apri-
moramento do judiciário brasileiro.

 Durante o congresso, que reuniu repre-
sentantes de 45 países, o juiz federal Fa-
brício Cruz teve a oportunidade de apresen-
tar uma prática positiva implementada na 
Justiça brasileira. O programa apresentado 
pelo magistrado foi o de conciliação por via 
eletrônica, que resultou em cerca de 60 mil 
acordos, sem a necessidade de locomoção, 
garantindo a celeridade do processo.

Fonte: AJUFE

Bahia deve adotar 
padrão de projetos 
de apadrinhamento

Os projetos de apadrinhamento de crian-
ças e adolescentes acolhidas já existentes 
nas comarcas da Bahia têm seis meses para 
se adequar ao Ato Conjunto assinado pela 
Presidência, a Corregedoria Geral e a Corre-
gedoria das Comarcas do Interior.

O documento busca a padronização das 
ações, o fortalecimento das parcerias ins-
titucionais, a orientação dos padrinhos e a 
segurança dos apadrinhados.

O ato determina que a execução de 
projetos de apadrinhamento de crianças e 
adolescentes observem requisitos mínimos 
quanto às modalidades da ação: perfil de 
quem pode ser apadrinhado; procedimen-
tos necessários para a habilitação; e exer-
cício da proteção.

O documento discorre sobre a padro-
nização das ações, o fortalecimento das 
parcerias institucionais, a orientação dos 
padrinhos e a segurança dos apadrinhados.

O ordenamento estabelece padrinho 
afetivo; padrinho prestador de serviços; e 
padrinho provedor, permitindo à equipe de 
execução de projetos de apadrinhamento 
desabilitar padrinhos com demanda judi-
cial envolvendo crianças ou adolescentes.


