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Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ilton Vieira Leão (SECAD), Antonio Ribeiro Cardoso 
(NUCJU), Aline Campos Barreto (Caixa) e Guilherme Telles 
Filho (Áquila).
Amanhã: Gilson Franscisco Damacena (10ª Vara), Valterci-
lia Cardoso dos Santos Monteiro Coelho (SECAD), Priscila 
Dayane Pitanga de Melo (Itabuna), Cláudio Luiz dos Santos 
Rosário (Áquila) e Moisés de Jesus (Stefanini).
Domingo: Kátia Cristina Oliveira Lopes (6ª Vara), Iedo José 
Rios de Oliveira (Campo Formoso), Whallisson Ribeiro Fro-
ta (Guanambi), Helga dos Humildes Almeida (Teixeira de 
Freitas), Mariana Portela Morales (1ª Vara), Francisco An-
tonio da Silva Filho (NUCJU), Ely Marcos Pereira do Nasci-
mento (Ilhéus), Geovana Cristina Flores (6ª Vara), Rayssa 
Rocha Ramos (22ª Vara), Whane Veloso da Silva (SECAD) 
e Mário Sérgio Santos de Jesus (Áquila) e Rita de Cássia 
Batista Cruz (Stefanini).
Segunda-feira: Mauro Cezar Lopes da Silva (Guanambi), Ce-
cília Maria Lopes Oliveira (7ª Vara), Alberto Penna Nassri 
(Ilhéus), Jefferson Inácio de Oliveira (NUCJU), Jessica Pe-
reira Andrade Santos (19ª Vara), Joice Silva Santos (11ª 
Vara), Josiane Pereira Sales de Atayde (Guanambi), Edvaldo 
de Souza (Delta) e Alideia Oliveira dos Santos (Caixa).                       

Parabéns!!!

Integrantes do Ministério Público Fe-
deral defendem a adoção de medidas 
judiciais para obrigar a promulgação da 
PEC que criou quatro novos TRFs. Dis-
cussões internas entre procuradores da 
República questionam a constitucionali-
dade da não promulgação da PEC, como 
tem defendido, reservadamente, o presi-
dente do Senado, Renan Calheiros, sob 
a alegação de que o Congresso não pode 
criar gastos.

Como não há prazo para a promulga-
ção de uma PEC, a estratégia de Renan 
será adotar justificativas técnicas para ga-
nhar tempo junto às entidades que pres-
sionam pela promulgação. O presidente 
do Senado reuniu-se com presidentes da 
Ajufe, AMB e Anamatra para discutir o 
assunto.

Grupos de procuradores alertam que 
representantes da classe ou parlamenta-
res favoráveis à medida poderão entrar no 
STF com mandado de segurança contra 
Renan Calheiros por ato omissivo. Argu-
mentam que o presidente do Senado não 
tem poder discricionário para fazer sua 
vontade prevalecer sobre dois terços do 
Congresso, que foram favoráveis à apro-
vação da PEC.

Dizem que a alegação de que o Con-
gresso não pode criar novos despesas por 
meio de PEC - justificativa que vem sendo 
usada por Renan - é uma inverdade, já 
que o CNJ e o Conselho Nacional do Mi-
nistério Público foram criados da mesma 
maneira. “O presidente do Congresso tem 
o dever de promulgar a emenda. Como 

pode querer falar ‘não’ contra dois ter-
ços dos parlamentares? Ele não tem esse 
poder discricionário e será questionado 
judicialmente se não cumprir sua obriga-
ção” disse um integrante do MPF.

O texto dá PEC dá prazo de seis meses 
para a instalação dos tribunais, a contar 
da promulgação da futura emenda consti-
tucional. A criação dos quatro TRFs deve 
elevar os gastos do Judiciário em R$ 1,3 
bilhão por ano, segundo estimativa da 
ONG Contas Abertas.

Procuradores sustentam a necessidade 
de instalação de novas sedes no Amazo-
nas, para "poupar" os litigantes do estado 
- além dos do Acre, de Rondônia e Rorai-
ma - de se deslocarem até Brasília.

Os procuradores alegam ainda que 
Belo Horizonte envia mais de 50% de to-
dos os processos que chegam ao TRF 1 e 
que o Paraná é responsável por mais de 
35% dos processos remetidos ao TRF 4.

Desde que assumiu o comando do Se-
nado, Renan tenta melhorar sua imagem 
junto ao público adotando medidas de 
corte de gastos e transparência. No caso 
dos tribunais, ele age em sintonia com o 
governo, que nunca é favorável ao aumen-
to de gastos e teme que a criação des-
ses quatro tribunais abra as portas para a 
aprovação de outros nove TRFs que estão 
na pauta do Congresso.

O presidente do Senado tenta mostrar 
que está afinado com o presidente do STF, 
Joaquim Barbosa, assumidamente con-
trário aos novos tribunais.
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Procuradores da República defendem 
promulgação obrigatória da PEC 544/02

Ajufe entregA notA técnicA
sobre criAção

de tribunAis A renAn

O presidente da Ajufe, Nino Toldo, 
e o presidente da Anamatra, Renato 
Sant’Anna, entregaram ao presidente 
do Senado Federal, Renan Calheiros, 
nota técnica referente à PEC 544/2002 
com argumentos que justificam a cria-
ção de quatro novos TRFs.

A nota sustenta que não há reserva 
de iniciativa para propostas de emenda 
à Constituição, que não há necessidade 
de revisão pelo Senado e que o custo 
anual dos novos tribunais será de R$ 
700 milhões, muito abaixo dos R$ 8 
bilhões anuais cogitados pelo presiden-
te do Supremo.

Segundo o presidente da Ajufe, está 
claro que é necessário o redimensiona-
mento da segunda instância da Justiça 
Federal: “Não é possível que um único 
tribunal reúna 13 estados. Conversa-
mos sobre tudo isso, com a apresen-
tação de argumentos técnicos. A Ajufe 
procura tratar disso de forma clara, 
correta, republicana”.

O senador Jorge Viana apresentou 
proposta alternativa que poderia conci-
liar interesses. “É possível a implantação 
gradual dos tribunais, de acordo com as 
disponibilidades orçamentárias”. O se-
nador é favorável à criação dos tribunais, 
por conta do congestionamento de pro-
cessos nos cinco tribunais existentes.

Para Eliana Calmon, 
seria trágico tirar do MP

investigação criminal
A ministra Eliana Calmon classificou 

como “trágica” a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC 37) que retira o po-
der do Ministério Público de fazer investi-
gações criminais.

“Seria trágico”, disse a ministra, que 
ganhou notoriedade ao combater a cor-
rupção no Judiciário e defender o poder 
do CNJ de investigar diretamente juízes 
acusados de irregularidades, quando ocu-
pou o cargo de corregedora nacional de 
Justiça. Para Eliana, a PEC 37 vai na con-
tramão das medidas atuais de combate 
à corrupção. “A PEC vai em movimento 
contrário a tudo o que a nação vem fa-
zendo para acelerar o controle de atos de 
improbidade”.

As declarações foram feitas em entre-
vista coletiva na Escola Nacional de Aper-
feiçoamento e Formação de Magistrados, 
que a ministra preside e que deu início a 
um curso de capacitação para 420 juízes 
sobre o julgamento de ações de improbi-
dade administrativa.

Levantamento do CNJ identificou que 
existem atualmente 16.655 ações de im-
probidade em tramitação na Justiça esta-
dual e federal, dos quais só 5 mil foram 
julgadas. “Um grande número dessas 
ações morre no nascedouro”, disse Elia-
na. “Há tribunais que até hoje não jul-
garam uma ação de improbidade.” Isso 
ocorre, por exemplo, na Justiça estadual 
do Piauí, Amapá, Rio Grande do Norte, 
Rondônia e Sergipe. 

fonte: stj

Portaria suspende 
expediente na Subseção 

de Feira de Santana
A Portaria PRESI/CENAG 50, de 

25/04/2013, suspende expediente externo 
e prazos processuais da Subseção de Feira 
de Santana no dia 26 de abril, mantida a 
apreciação de medidas de urgência que vi-
sem a evitar perecimento de direito. 

A suspensão é necessária em razão dos 
transtornos causados ao funcionamento do 
Foro pelos festejos da Micareta na  sede 
daquele município.

A suspensão está vinculada à compen-
sação das horas não trabalhadas no dia 
26/04. A data da compensação deverá ser 
informada à Corregedoria do Tribunal pela 
Direção da Subseção Judiciária no prazo 
máximo de 30 dias.


