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Hoje: Beniele de Souza Augusto (Tei-
xeira de Freitas) e Micheline Barreto 
Times de Carvalho (2ª Vara). Amanhã: 
Carlos D’Ávila Teixeira, juiz federal da 
13ª Vara, Joandisson Sousa Rocha 
(Ilhéus),  Tales Matos Amorim (Vitória 
da Conquista), Lycia Maria Sá de Fi-
gueiredo Nora (Ilhéus), Tânia Rebou-
ças e Vera Lucia Oliveira dos Santos 
(ambas da 8ª Vara). 
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O JFH continua a tratar do Provi-
mento COGER 129/2016.

Anexo V. Item 15 - Vista de Autos 
em Cartório e Fornecimento de Cópias 
Reprográficas e de Certidões

15.1 - A vista de autos ocorrerá pre-
ferencialmente no balcão da Secretaria, 
competindo à mesma, independente-
mente de autorização dos respectivos 
magistrados, fornecer cópias reprográfi-
cas de processos sob sua guarda.

15.2 - A vista de autos, mesmo em 
balcão, ou o fornecimento de cópia de 
peça dos autos a advogado e estagiário 
não constituídos no processo ou a ter-
ceiro interessado será certificada com 
a anotação, respectivamente, do nú-
mero de registro na OAB ou do número 
da carteira de identidade e do nome do 
consulente.

15.3 - Os pedidos de extração de 
cópias de peças de autos por advogado 
ou estagiário não constituídos no proces-
so e pela parte ou por interessado que 
não seja advogado devem ser realizados 
na reprografia do Fórum (própria ou de 
empresa terceirizada), para onde devem 
os autos ser encaminhados por servidor, 
estagiário ou funcionário terceirizado da 
secretaria ou do gabinete de onde te-
nham sido retirados os Autos.

Anexo V. Item 16. Autenticação de 
Peças Extraídas de Autos

16.1 - Só serão autenticadas cópias 
reprográficas de peças extraídas dos au-
tos que tramitam na secretaria.

16.2 - A autenticação será efetuada 
pela secretaria mediante apresentação 
do comprovante do pagamento.

Anexo V. Item 17.3 - O prazo de 
entrega da certidão será fixado pela se-
cretaria, não devendo ultrapassar 5 dias 
úteis a partir do recebimento dos autos 
no cartório caso lá não se encontrem.

Item 17.4 - Em caso de pedido de 
urgência, o prazo máximo será de 48 
horas. Os pedidos urgentes de extração 
de certidão deverão ser requeridos por 
petição, com a devida justificativa.

Anexo V. Item 2.6 - É defeso lançar 
termos (conclusão, datas, recebimento, 
etc.) no verso de sentenças, petições, 
documentos, guias etc., usando-se, 
quando necessário, uma folha avulsa e 
inutilizando-se os espaços em branco.

Anexo V. Item 18.8 - Ultrapassados 
os prazos legais ou judiciais para devo-
lução do feito e permanecendo os autos 
em poder do advogado, deverá a secre-
taria efetuar a cobrança da devolução 
dos autos, inicialmente, mediante conta-
to telefônico e, após, por meio de ofício 
do magistrado com AR ao advogado que 
os retirou. Sendo infrutífera a diligência, 
o diretor informará ao magistrado para 
as providências previstas no art. 234, §§ 
1º e 2º, do CPC – Lei 13.105/2015).

O PROVIMENTOOPINIÃO: “Projetos de Lei no Congresso 
querem enfraquecer o Judiciário”

Por Maurício Soares -Presidente da Amagis

“De tempos em tempos, surgem tentati-
vas de desmoralizar o Judiciário e de trans-
formar a magistratura em bode expiatório 
de crises, como a atual, agravada por pro-
blemas de gestão e de malfeitos, além de 
buscar enfraquecer as instituições respon-
sáveis pelo histórico combate à corrupção.

Por essa razão, não podemos aceitar 
nem permitir, por exemplo, a aprovação de 
projetos que visam, exclusivamente, afetar 
a classe, subtraindo direitos e criminali-
zando a ação judicante. É nosso compro-
misso buscar avanços, como também evitar 
retrocessos constitucionais e institucionais.

Ainda assim, setores do Congresso Na-
cional pretendem criminalizar a ação judi-
cante (abuso de autoridade) e realizar pes-
quisa em torno dos chamados supersalários 
no país. O Judiciário tem total interesse em 
corrigir distorções que, eventualmente, se-
jam identificadas, mas nenhuma dessas 
iniciativas pode ser usada como instrumen-
to para pressionar ou constranger juízes e 
membros do Ministério Público.

O projeto que tramita no Senado so-
bre abuso de autoridade é um ensaio para 
intimidação e amordaçamento, afetando 
diretamente a independência judicial e 
travando as atividades da polícia e do Mi-
nistério Público. Se virar lei, inviabiliza-
ria investigações como as operações “lava 
jato”, zelotes e pandora, entre outras.  

Além disso, a proposta ofende a Cons-
tituição Federal, a Lei Orgânica da Magis-
tratura e a do Ministério Público, que ga-
rantem prerrogativas invioláveis, e agride 
a interdependência dos Poderes da Repú-
blica e o Estado Democrático de Direito.

Sobre os vencimentos e vantagens, os 
magistrados não recebem ganhos acima 
do teto constitucional, como vem sendo 
alardeado. Não há registros dessa natu-
reza na realidade das carreiras jurídicas 
e acúmulos ilegítimos de aposentadorias. 
Ao contrário. Desde a instituição do siste-
ma de subsídios, em 2005, o dispositivo 

constitucional que garante correções anu-
ais, para manter o poder de compra dos 
vencimentos dos magistrados, foi seguida-
mente descumprido em pelo menos cinco 
anos, causando perdas de mais de 40%.

Antes desse sistema, os consecutivos 
desrespeitos aos vencimentos geraram di-
ferenças e atrasos já reconhecidos por de-
cisão transitada em julgado (URV e equiva-
lência, entre outros), que, quando pagos, 
sempre de maneira parcelada, acarretam 
críticas e desconfianças em mais uma ma-
nifestação que ignora direitos.

Há muito defendemos a instituição 
de um projeto de remuneração estável, 
transparente, equilibrado, com reconheci-
mento à dedicação à carreira e capaz de 
assegurar anual recomposição dos subsí-
dios, sempre, nos termos da Constituição 
Federal e das leis.

Diferentemente dos outros poderes, o 
Judiciário é o único que conta com um ór-
gão de controle interno, o Conselho Nacional 
de Justiça, que tem por missão aperfeiçoar 

o trabalho do sistema judiciário brasileiro, 
principalmente no que diz respeito à trans-
parência administrativa e processual.

O CNJ é o órgão mais isento e adequa-
do para conter os casos destoantes no âm-
bito do Poder Judiciário, sendo relevante 
também que o Legislativo e o Executivo se 
voltem para os que lhes dizem respeito. 
Não receamos nenhuma discussão sobre 
salários e muito menos debates éticos, 
esperando que o Congresso não desvirtue 
seus trabalhos. Do contrário, a iniciativa 
representaria tão somente o desrespeito à 
autonomia e independência do Judiciário 
e do Executivo.

Também tentaram em vão desqualifi-
car a produtividade dos juízes brasileiros 
perante a de outros países. Novamente, o 
Relatório Justiça em Números 2016, do 
CNJ, confirma que o magistrado brasilei-
ro é o que mais julga no mundo. No ano 
passado, foram 1.757 processos julgados 
por juiz. Os italianos julgam, em média, 
mil por ano; os espanhóis, 700, e os por-
tugueses, 400.

Ser magistrado é viver em meio a condi-
ções adversas, tanto com relação à intensa 
e itinerante ação judicante e seus riscos, 
quanto à compreensão da importância so-
cial da classe e de seus direitos. Respei-
tamos posicionamentos contrários, mas cri-
minalizar a ação judicial e investigar seus 
salários, entre outras iniciativas, são tenta-
tivas explícitas e vãs de constranger ou reta-
liar juízes e membros do Ministério Público, 
especialmente no momento em que prota-
gonizam histórico combate à corrupção.  

Fonte: O Estado de Minas

Crescem os casamentos homoafetivos 
e as guardas compartilhadas no País

O número de casamentos cresceu no 
Brasil, principalmente entre pessoas do 
mesmo sexo. De acordo com o IBGE, o 
percentual de crescimento de casamentos 
gays em 2015 foi de 15%, enquanto as 
uniões entre cônjuges de sexos diferentes 
aumentaram 2%.

Os números refletem recentes mudanças 
na legislação da área. Em 2014 entrou em 
vigor a Resolução 175 do CNJ, que impede 
os cartórios brasileiros de se recusarem a 
converter uniões estáveis homoafetivas em 
casamento civil. Desde então, o crescimento 
desse registro ocorre a cada ano. Mais de 
8,5 mil casamentos gays já foram registra-
dos desde que a Resolução entrou em vigor.

Para a advogada Alexandra Ullmann, 
após a autorização da realização dos casa-
mentos e uniões homoafetivas, o que ocor-
reu foi uma "corrida" para a regularização 
de relações pré existentes com a certeza de 
garantia de direitos igualitários. Segundo a 
advogada, para que se verifique se houve 
aumento real no número de relações, é ne-
cessário algum tempo para que os casais 
anteriormente constituídos tornem regula-
res suas situações e, somente após este pe-

ríodo inicial, poder-se-á verificar se há um 
aumento real em novas uniões.

Outro dado do IBGE que chama a aten-
ção é o aumento da guarda compartilhada 
na criação de filhos entre os divorciados. 
Em 2014, este tipo de criação passou a ser 
regra com a Lei 13.058.

A pesquisa Estatísticas do Registro Ci-
vil capta informações sobre a guarda de 
um ou ambos os cônjuges. Entre 2014 e 
2015, aumentou a proporção de guarda 
compartilhada de 7,5% e 12,9%.

Apesar do aumento dos casos de guar-
da compartilhada, os dados registrados 
pelo IBGE referentes a 2015 mostram que, 
na maioria dos divórcios (78%), a guarda 
ficou sob a responsabilidade das mulheres 
e 5,2% ficou com os homens.

O Sudeste apresentou a maior propor-
ção de guarda para as mulheres (81%). 
E, entre os estados, o destaque foi Sergipe 
(91%). O Amapá apresentou o maior nú-
mero de guardas concedidas aos homens 
(13%) e o Distrito Federal teve o maior per-
centual de guarda compartilhada entre os 
cônjuges (24%).              Fonte: CONJUR


