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Aniversariantes
Hoje: José Luiz Gomes (8ª Vara) e 

Samuel Mendonça (NUCJU). Amanhã: 
Gersiane Vieira Santana Pando (Fei-
ra de Santana), Noemia Ângelo Viei-
ra (18ª Vara), Othon Luiz Menezes de 
Souza Lima (Itabuna), Cláudio Romero 
Silva Rêgo (13ª Vara), Yone Brandão 
Caribe (22ª Vara), Amanda Santos San-
tana Ferreira (17ª Vara), Jorge Adriano 
da Silva Junior (Turma Recursal), Luiz 
Henrique Alves Nunes (10ª Vara) e 
Everton Maquisoel Barbosa dos Santos 
(Fundação José Silveira).

Parabéns

Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

26/07/2006 - Seção Judiciária ini-
cia Projeto Conciliação relativo ao SFH 
Foram iniciados ontem os trabalhos do 
Projeto Conciliação nesta Seccional. O 
projeto objetiva a busca de acordos nos 
processos em tramitação no TRF1, relati-
vos ao Sistema Financeiro da Habitação, 
tendo como fundamentos, primeiro, o 
fato de que a solução rápida de processos 
em que se discutem contratos de finan-
ciamento da casa própria tem imediata 
repercussão social, notadamente para as 
camadas mais pobres da população. 

Além disso, o Tribunal levou em conta 
a conveniência da solução dos processos 
pela via conciliatória, com economia, ce-
leridade e efetividade na prestação juris-
dicional, e a criação de uma nova cultura, 
a partir da qual as partes identificarão na 
conciliação de seus interesses um instru-
mento hábil para a solução de conflitos. 

O TRF1 ponderou que o art. 331 do 
CPC recomenda a conciliação e que a 
manifestação escrita de uma das partes 
sobre o desejo de transigir nos aludidos 
processos justifica a criação de oportuni-
dade, para as partes, mediadas por ma-
gistrado, tentarem a conciliação.

Foram designados o juiz federal di-
retor da Subseção de Campo Formoso, 
Guilherme Resende Brito, e a juíza fede-
ral substituta da 8ª Vara, Lílian da Costa 
Tourinho, para presidirem as audiências 
de conciliação nesta Seccional. 

26/07/2006-Festa dupla no NU-
CRE - Os aniversários do mês de julho 
do NUCRE foram comemorados, na úl-
tima segunda-feira, de modo descon-
traído e informal, como acontece todos 
os meses. Na foto acima, os aniversa-
riantes, os cancerianos Raimundo Bar-
ros e Gicélia Alencar Libório, ao lado 
do Diretor daquele Núcleo, Luiz Qua-
resma de Mello Neto, e da servidora 
Letícia Negrão.

JFHHÁ DEZ ANOS

CNJ define que regras sobre vestes 
para entrar em tribunais deve 

considerar costume local
O Conselho Nacional de Justiça reco-

mendará às cortes que considerem os cos-
tumes da região de sua competência ao 
delimitar quais roupas devem ser usadas 
pela população ao entrar nos tribunais. A 
decisão foi tomada pelo Plenário do CNJ, 
durante a 16ª Sessão Virtual.

O pedido foi feito por um professor de 
Direito e advogado, cuja pesquisa para tese 
de mestrado demonstrou que diversos ór-
gãos do Poder Judiciário estariam limitan-
do o exercício do direito de acesso à Justiça 
de diversos cidadãos ao exigir vestimentas 
excessivamente formais.

De acordo com a relatora, conselheira 
Luiza Cristina Fonseca Frischeisen, que foi 
seguida pela maioria dos presentes, alguns 
tribunais sustentam a rigidez de suas regras 
em virtude do respeito ao decoro, à digni-

dade e à austeridade do Judiciário. “No en-
tanto, deve-se frisar que o direito de acesso 
à Justiça e, naturalmente, de adentrar nas 
dependências do Judiciário, é uma garantia 
constitucional de todo cidadão.”

Cristina não acatou integralmente o 
pedido do professor por entender que já 
existe uma tendência à uniformização de 
procedimentos e atos administrativos, in-
cluindo as normas sobre o uso de vesti-
mentas nas dependências dos juizados, 
fóruns e tribunais.

A conselheira citou como exemplo o 
caso do Tribunal de Justiça de São Paulo, 
que dispensou o uso de terno e gravata no 
exercício profissional nos fóruns e prédios 
da corte devido ao clima local. 

Fonte: CNJ

A 5ª Turma do TRF1 não acatou recurso 
da União contra sentença da 1ª Vara Fede-
ral de Montes Claros que fixou em R$ 10 
mil a indenização por dano moral no uso de 
algemas em um ato da prisão.

Agentes da Polícia Federal ao darem 
voz de prisão à parte autora conduziram-
-no algemado da agência do Banco do 
Brasil até a Delegacia de Polícia Federal, 
agindo com abuso de poder, considerando 
que a ação policial foi motivada pelo sim-
ples fato de o interessado estar vestindo 
camisa com logotipo do Departamento de 
Polícia Federal.

A União alegou que a conduta está pre-
vista em lei e os policiais agiram dentro 
da legalidade ao darem voz de prisão ao 
homem que se negou a mostrar sua iden-
tificação, procurando evadir-se do local. 
Assim, os agentes federais, deram cumpri-
mento art. 69 da Lei n. 9.099/1995, espe-
cialmente quando há notícia de que assal-
tantes têm trajado uniformes da corporação 
para facilitar a prática de inúmeros crimes.

Para TRF1, uso de algemas durante 
prisão dá direito a indenização 

 A Turma seguiu o entendimento do re-
lator desembargador federal Daniel Ribeiro 
que reconheceu o dano moral decorrente 
da ação policial excessivamente rigorosa. 
“O argumento de que a vítima contribuiu 
para o fato não exime a União de reparar o 
incômodo a que foi submetido o autor em 
local público, causando-lhe desnecessária 
dor moral por uma pequena infração”.

Para o magistrado, a postura dos agen-
tes públicos foi muito além do necessário, 
exorbitando no cumprimento do dever le-
gal. “Deve ser considerado o teor da Sú-
mula Vinculante n. 11 do STF, segundo a 
qual só é lícito o uso de algemas em caso 
de resistência e de fundado receio de fuga 
ou de perigo à integridade física própria ou 
alheia, por parte do preso ou de terceiros, 
justificada a excepcionalidade por escrito, 
sob pena de responsabilidade disciplinar 
civil e penal do agente ou da autoridade e 
de nulidade da prisão ou do ato processual 
a que se refere, sem prejuízo da responsa-
bilidade civil do Estado”.

Orçamento da Justiça Federal de 2017 é objeto 
de pauta colaborativa entre CJF e AJUFE

O secretário-geral do CJF, juiz federal 
José Antonio Savaris, recebeu no dia 6/7, 
o presidente da Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil, juiz federal Roberto Veloso 
(foto acima).

No encontro, Veloso anunciou que as 
sugestões propostas pelo CJF ao Projeto de 
Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 
foram apresentadas pela AJUFE ao Con-
gresso Nacional, em forma de emendas. 

Para o secretário-geral José Antonio Sa-
varis, a construção de uma agenda conjun-
ta com a AJUFE retrata virtuosa iniciativa. 
“Trata-se de momento crucial para a defi-
nição orçamentária da Justiça Federal para 
o exercício de 2017, encontrando-se em 
jogo a manutenção da estrutura judiciária 
e a viabilização de nossa atividade-fim, 
em muito prejudicada pelo duro corte or-
çamentário levado a efeito no exercício de 
2016”, afirmou o magistrado, salientando 
que o corpo de servidores do Conselho de-
tém conhecimentos sobre o tema e a AJU-
FE, importante capital político.

O presidente da AJUFE afirmou que a 
parceria com o CJF é fundamental para a 
garantia dos recursos necessários ao traba-
lho da Justiça Federal. “A prestação juris-
dicional é a nossa atividade-fim e ela só é 
possível com recursos. A Ajufe tem todo o 
interesse e satisfação de firmar essa par-

ceria com o Conselho para que nós 
garantamos para 2017 o mínimo ne-
cessário de recursos para a nossa ati-
vidade judiciária”, destacou Veloso.

Segundo Gustavo Bicalho, secre-
tário de Orçamento do CJF, as emen-
das foram propostas a fim de viabi-
lizar a manutenção dos contratos já 
firmados e dos projetos em execução. 
“É um orçamento de custeio. É muito 
importante que as alterações sejam 
aceitas pelos parlamentares e pelo 

Congresso Nacional. Gastos com serviços 
básicos, como água, luz e limpeza, os ser-
viços de duração continuada, dependem 
destes recursos. Estamos falando da pró-
pria manutenção da máquina pública”.

Cooperação -  A cooperação entre o CJF 
e AJUFE, relativamente à agenda comum, 
vem sendo realizada de forma gradual e, 
de modo mais recente, passou a abranger 
questões orçamentárias da Justiça Federal.

Na primeira reunião sobre o tema, no 
dia 30 de junho, concluiu-se pela neces-
sidade de que todos os esforços institucio-
nais fossem envidados para a garantia de 
recursos para o próximo exercício. Definiu-
-se, então, a necessidade de estruturação 
de emendas que seriam apresentadas à 
Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização do Senado Federal, 
o que foi realizado pela AJUFE no dia 6/7.

Fonte: AJUFE


