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Aniversariantes
Hoje: Dr. Eduardo Gomes Carqueija, 
juiz federal da Turma Recursal, Emi-
lio Paim Otero (NUCAF), Maria de 
Fátima Mendes Senna (11ª Vara), 
Martina Matos Oliveira (Alagoinhas), 
Luis Eduardo Lopes Silva (Campo For-
moso), Abigail Melo (Delta), Daniela 
Oliveira (ASSERJUF). Amanhã: Ana 
Maria de Assis Oliveira (18ª Vara) e 
Élson Bahia Rodrigues (Representa-
ção do TRF1).
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Supremo analisará se indenização por direito 
ao esquecimento é matéria constitucional

A Globo Participações recorreu ao 
STF para tentar fazer com que a corte 
constitucional avalie o cabimento de in-
denização por violação do direito ao es-
quecimento no sistema brasileiro. O STJ 
reconheceu esse direito de forma inédita 
em 2013. 

Relatado pelo ministro Luis Felipe Sa-
lomão, o recurso especial reconheceu que 
a Globo violou o direito ao esquecimento 
de um homem apontado como coautor 
da chacina da Candelária, homicídios 
ocorridos em 1993, no Rio de Janeiro, 
mas foi absolvido por unanimidade. As 
acusações foram novamente retratadas, 
anos depois dos fatos, por um programa 
da emissora.

Diz ele que, em 2006, recusou pedi-
do de entrevista feito pela TV Globo, mas 
mesmo assim, o programa veiculado em 
junho de 2006 citou-o como um dos en-
volvidos na chacina, posteriormente ab-
solvido. 

Ele ingressou na Justiça com pedido 
de indenização, sustentando que sua ci-
tação no programa levou a público, em 

rede nacional, situação que já havia su-
perado, reacendendo na comunidade 
onde reside a imagem de chacinador e 
o ódio social, e ferindo seu direito à paz, 
anonimato e privacidade pessoal. Ale-
gou, ainda, que foi obrigado a abandonar 
a comunidade para preservar sua segu-
rança e de seus familiares. 

Para o ministro Luis Felipe Salomão, 
a ocultação do nome e da fisionomia do 
autor da ação não macularia sua honra 
nem afetaria a liberdade de imprensa. 

“Muito embora tenham as instâncias 
ordinárias reconhecido que a reporta-
gem mostrou-se fidedigna com a reali-
dade, a receptividade do homem médio 
brasileiro a noticiários desse jaez é apta 
a reacender a desconfiança geral acerca 
da índole do autor, que, certamente, não 
teve reforçada sua imagem de inocenta-
do, mas sim a de indiciado”, afirmou em 
seu voto. 

Citando precedentes e doutrinas, o 
ministro ressaltou que o réu condenado 
ou absolvido pela prática de um crime 
tem o direito de ser esquecido. 

“Se os condenados que já cumpriram 
a pena têm direito ao sigilo de folha de 
antecedentes, assim também à exclusão 
dos registros da condenação no instituto 
de identificação, por maiores e melho-
res razões aqueles que foram absolvidos 
não podem permanecer com esse estig-
ma, conferindo-lhes a lei o mesmo direi-
to de serem esquecidos”, disse. 

Segundo o relator, a despeito de a cha-
cina da Candelária ter se transformado 
em fato histórico – “que expôs as chagas 
do país ao mundo, tornando-se símbolo 
da precária proteção estatal conferida 
aos direitos humanos da criança e do 
adolescente em situação de risco” –, a 
fatídica história poderia ter sido contada 
de forma fidedigna sem que para isso a 
imagem e o nome do autor precisassem 
ser expostos em rede nacional. 

Direitos e liberdades - Para a Globo, 
essa decisão viola a liberdade de pensa-
mento, de comunicação e de expressão 
artística, além do direito à informação. 
Extrapola também o direito de resposta e 
a proteção à intimidade e à privacidade, 
além de impor restrições inconstitucio-
nais à manifestação do pensamento e à 
programação de emissoras de televisão.

Agora, esses temas serão apreciados 
pelo próprio Supremo.

Em dois dias de homenagens, 13 e 
19/12, a Subseção de Barreiras se des-
pediu da juíza federal Marla Consuelo Ma-
rinho, removida a pedido para Salvador. 

Durante quase dois anos, Dra. Marla, 
com muita competência e profissionalis-
mo, esteve à frente da Subseção, num 
trabalho persistente, incansável, que 
beneficiou toda a Região, promovendo 
a celeridade dos atos processuais dentro 
dos parâmetros de qualidade e ética que 

Despedida na Subseção de Barreiras
elevaram o nome da 
Justiça Federal perante 
toda a sociedade. 

A magistrada liderou 
um grupo de trabalho 
que vai além de uma 
equipe, e motivada pelo 
seu dinamismo, tornou-
-se uma família em 
busca da excelência.

Para os que com ela 
trabalharam, Dra. Mar-

la é um marco na história de evolução 
pessoal e profissional dos servidores, 
estagiários, terceirizados e demais profis-
sionais que estiveram ao seu lado. 

Suas características extrapolam as qua-
lidades de uma magistrada exemplar, reve-
lando uma pessoa humana e centrada, que 
sabe equilibrar o poder com a sensibilida-
de, e está sempre atenta às necessidades 
dos jurisdicionados e servidores, decidindo 
o melhor para o bem comum, com um ele-
vado senso de bondade e justiça. 

Os servidores e estagiários da Se-
ção Judiciária de Barreiras agradecem a 
oportunidade de conhecê-la e o prazer de 
aprender lições importantes que jamais 
serão esquecidas.

Na mensagem enviada eles finali-
zam declarando:“Não gostaríamos de 
nos despedir, mas chegou a hora de 
outras pessoas terem a benção divina 
que recebemos de passar um tempo tão 
precioso em sua companhia. Parabeni-
zamos o trabalho prestado com tanto es-
mero e lhe desejamos toda a felicidade 
e sucesso nessa nova fase de sua vida!”

Juiz federal se despede 
da Subseção de Teixeira de Freitas
Magistrado, servidores, estagiários e 

prestadores de serviço se reuniram em 
confraternização para marcar a despedi-
da do juiz federal da Subseção Judiciária 
de Teixeira de Freitas, Calos Alberto Go-
mes da Silva, que encerrou sua jurisdição 
naquela unidade ontem, 7/1. 

O magistrado, natural de Salvador, re-
torna à sua cidade de origem para exercer 
a função de juiz federal 3º relator da 1ª 
Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Cíveis e Criminais da Seção Judiciária do 
Estado da Bahia.

Em sua despedida, Dr. Carlos Alber-
to agradeceu a contribuição e empenho 
de todos para a consolidação da Justi-
ça Federal no extremo sul da Bahia e na  
prestação dos serviços judiciais correla-
tos nesses dois anos de funcionamento 
da Subseção Judiciária. 

Aviso
A juíza federal Marla Marinho está 

requisitando servidor (a) para asses-
sorá-la na Relatoria da 3ª Turma Re-
cursal. Os interessados poderão entrar 
em contato com Rosemari Sabino pelo 
e-mail: rose.sabino@trf1.jus.br

Numerais (I)

Pergunta: Quando devo usar artigo 
antes do numeral um?

Resposta: Nunca. O numeral um 
não permite artigo. Não confunda com 
o numeral mil.

Ex: “Votou no candidato 1,4 mi-
lhão de cidadãos.” (Jamais o(s) 1,4 
milhão) ou: “A maioria de 1,2 milhão 
de vestibulandos não passou.”

Ex: “A maioria dos mil e duzentos 
alunos não passou.”
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Servidores, estagiários e prestadores 
de serviço destacaram a relevância dos 
serviços prestados pelo magistrado, enal-
tecendo a importância do seu trabalho 
para a concretização do acesso à justiça 
pelas comunas jurisdicionadas. Ressalta-
ram, ainda, a competência do magistra-
do no exercício do cargo, o seu compro-
metimento com a efetivação da justiça e 
a urbanidade no trato com todos, indis-
tintamente.


