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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Isabelle Araujo (NUASG), Maria das Graças Lessa (NUCRE), Keila Santos 

(Jequié), Mariana Santos (Irecê) e Edésio Oliveira  (C S Gestão). Amanhã: Igor da Silva 
Lopes (Irecê), Larissa Batista de Oliveira Santos (5ª Vara), Sandra Regina de Andrade 
Moreira Dantas (NUCJU) e Daniela Daltro de Oliveira (Bom Jesus da Lapa).

Parabéns!

Presidente do STF libera propaganda 
sobre Reforma da Previdência

Liminares não podem proibir propa-
gandas do governo, pois apenas a análise 
de mérito permite concluir falta de cará-
ter informativo, educativo e de orientação 
nesse tipo de comunicação. Assim enten-
deu a presidente do Supremo Tribunal Fe-
deral, ministra Cármen Lúcia, ao derrubar 
decisão que proibia a veiculação de cam-
panha sobre a Reforma da Previdência.

A ministra atendeu pedido da União 
contra liminar de uma juíza federal em Por-
to Alegre e mantida pelo TRF4. Segundo 
a decisão de 1º grau, “parece destoar das 
regras democráticas (...) que uma das par-
tes envolvidas no debate político busque 
reforçar suas posições e enfraquecer ar-
gumentos diferentes mediante campanha 
publicitária utilizando recursos públicos”.

A União alegou que a campanha não 
trata de promoção direta ou indireta de 
governante ou partido político e que a sua 
suspensão acarretaria risco de grave lesão 
à ordem pública. Sustentou ser dever cons-
titucional da Administração Pública dar pu-
blicidade de atos e ações de interesse da 
sociedade, uma vez que a proposta tramita 
no Congresso Nacional.

Para a ministra Cármen Lúcia, não é ex-
presso no caso o descumprimento do art. 
37, §1º, da Constituição Federal, que obri-
ga a publicidade de atos com caráter edu-
cativo, informativo ou de orientação social 
e proíbe nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autori-
dades ou servidores públicos.

 “A suspensão da campanha causa mal 
maior que sua continuidade, nada obstan-
do que venha a sofrer, no futuro, restrição 
pontual em peça publicitária na qual ve-
nha a ser detectada propagação de infor-
mação inverídica sobre o tema”, afirmou a 
presidente do STF.

Ela afirmou que é competência da 
Presidência do Supremo Tribunal Federal 
“determinar providências buscando evitar 
grave lesão à ordem, à saúde, à seguran-
ça e à economia públicas, suspendendo 
a execução de decisões concessivas de 
segurança, de liminar ou de tutela ante-
cipada quando a questão tenha natureza 
constitucional”. 

Fonte: STF

Compartilhe boas práticas para 
melhorar as rotinas de trabalho 

da Justiça Federal
 Você sabia que pode ajudar a me-

lhorar as rotinas da Justiça Federal 
compartilhando boas práticas da sua 
unidade e conhecendo o que é feito 
em outros setores? 

O Comitê Multidisciplinar de Ges-
tão do Conhecimento do TRF1 (Coge-
con–TRF1) disponibiliza, pela intra-
net, um banco de boas ideias e um 
formulário para envio das práticas ino-
vadoras de trabalho, diretamente na 
página da Gestão do Conhecimento. 

Boas práticas são atividades ope-
racionais ou gerenciais racionaliza-
das que permitem nova abordagem, 
criando ou ampliando a capacidade 
de processamento do departamento 
ou da equipe. Elas são caracterizadas 
pela inovação, tempo de atividade, 
resultado, formalização do processo e 
abrangência.

Para reconhecimento da importân-
cia das boas práticas, a Associação 
dos Juízes Federais do Brasil tem um 
projeto para valorizar as ações exito-

sas no âmbito dos trabalhos da Justiça Federal: o “Prêmio Ajufe: Boas Práticas”.

Magistrados, servidores, advogados, membros do Ministério Público e estudantes de 
ensino superior podem se inscrever enviando e-mail para o endereço premio@ajufe.org.br 
até o dia 5 de maio. O resultado está previsto para divulgação no dia 26 de maio de 2017.

A Portaria Presi 148 da Presidência do 
TRF1 aprovou o cronograma de expansão 
do Sistema Processo Judicial Eletrônico – 
PJe para as demais classes cíveis em Sal-
vador, Alagoinhas, Eunápolis,Feira de San-
tana, Guanambi, Ilhéus, Itabuna e Teixeira 
de Freitas no dia 22 de maio de 2017.

Tramitarão no PJe, a partir da data de-
finida, todos os novos processos das clas-
ses processuais cíveis, exceto as execuções 
fiscais, as execuções de título extrajudicial 
e processos de competência dos juizados 
especiais federais. 

Será automaticamente suspensa a au-
tuação de processos físicos das classes 
processuais supra mencionadas a partir da 
data definida (22 de maio). 

A Portaria leva em conta a Resolução do 
CNJ 185, de 18/12/2013, que instituiu o 
PJe; a Resolução Presi 22 de 27/11/2014,  
com a alteração promovida pela Resolução 
Presi 29, de 20/7/2016, que instituiu o 
PJe na 1ª Região e delegou à Presidência 
definir a inclusão de novas classes.

PJe será expandido para todas 
as classes cíveis em Salvador 

e sete subseções em maio
Também foi considerado que o PJe está 

em funcionamento em todas as Seções e 
Subseções da 1ª Região para Ações Monitó-
rias e Mandados de Segurança e para todas 
as classes cíveis (exceto para as execuções 
fiscais, execuções extrajudiciais e JEF), em 
quase uma dezena de Seções e Subseções.

A Portaria avalia também que a meta 
de expansão do PJe para as demais clas-
ses cíveis é até julho/2017, condicionada 
à ampliação do link de comunicação de 
dados de cada seção e subseção judici-
ária, conforme deliberação da Comissão 
Técnica Regional de Apoio à Implantação 
do PJe do TRF1.

Foram concluídas as providências de 
ordem técnica e logística para a expansão 
do PJe para as demais classes cíveis nas 
Seções Judiciárias da Bahia, do Distrito Fe-
deral, de Goiás, de Mato Grosso, de Minas 
Gerais, do Pará e do Piauí e de algumas 
Subseções Judiciárias dessas seccionais, 
que, no momento, possuem condições téc-
nicas para ampliação dos links.

A 4ª turma do STJ, em decisão unânime, 
negou provimento ao recurso interposto pelo 
MP/PR que visava a estabelecer a idade mí-
nima de 12 anos para adoção de uma crian-
ça por uma pessoa homoafetiva.

O MP alegou que, pelo fato de o reque-
rente ser homoafetivo, seria necessário o 
consentimento do menor para a adoção, de 
acordo com o art 45, §2º, do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, para respeitar o 
princípio da proteção integral previsto na lei.

No caso julgado, o interessado havia fei-
to requerimento de habilitação para adoção de criança de até três anos. 

Para o relator, ministro Raul Araújo, não há previsão legal para qualquer limitação em 
relação à adoção por pessoa homoafetiva, sendo necessário apenas que o requerente pre-
encha os requisitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. O ministro, 
concordando com o tribunal de origem, disse que o enfoque deve ser o interesse do menor, 
que não pode ter negado seu direito a uma família, conforme prevê a Constituição.

Para STJ não há idade mínima para 
adoção por pessoa homoafetiva

A ministra Cármen Lúcia realçou a ne-
cessidade de o Brasil superar seu estado 
patrimonialista, durante o julgamento no 
CNJ que culminou com a pena de aposen-
tadoria compulsória ao juiz Vitor Bezerra, 
que já se encontra afastado há três anos, 
acusado de se valer de sua função à fren-
te da comarca de Sento Sé, no interior da 
Bahia, para defender interesse pessoal re-
lativo a questões fundiárias envolvendo ter-
ras de sua propriedade.

Para Cármen Lúcia, a situação reforça 
que o estado patrimonialista brasileiro ain-
da não foi superado. “Realço a impossibi-
lidade de um juiz permanecer na magis-
tratura com esse tipo de conduta a ensejar 

Cármen Lúcia: precisamos superar
 o estado patrimonialista brasileiro

que não se tenha a superação de um esta-
do de pouca civilidade”.

Apesar de a pena de aposentadoria 
compulsória acarretar a continuidade do 
recebimento de salário proporcional, o CNJ 
encaminhou os autos ao MP da Bahia para 
que seja apurada improbidade administra-
tiva na esfera judicial já que, por decisão 
judicial, a permanência vitalícia do magis-
trado no cargo poderia ser derrubada, o 
que geraria cassação da aposentadoria.

Para a conselheira Daldice Santana, a 
conduta do juiz causou grave lesão à pres-
tação jurisdicional da Bahia e o magistrado 
tentou exercer a Justiça “com as próprias 
mãos” em defesa do próprio direito. 


