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Financiamento de campanha e propaganda
eleitoral foram alguns dos temas discutidos
na audiência pública
para debate do novo
Código Eleitoral, no
Pleno do TRF5,
ocorrida na última
sexta(15), com a
presença de integran-
tes da Comissão de
Juristas e represen-
tantes de vários
segmentos da socie-
dade. O desembar-
gador eleitoral  Francisco Queiroz, 
defendeu a criação de Juizados Criminais
Eleitorais, no esforço de evitar a prescrição
de penas, o fortalecimento das correge-
dorias e a adoção integral dos processos

Audiência no TRF5 debate temas
polêmicos do novo Código Eleitoral

Monitoramento de
obras reduz gastos
no Judiciário

eletrônicos no âmbito da Justiça Eleitoral. O
procurador regional da Repú-

blica da 5a Região
Sady Torres avaliou as
condições atuais dos
tribunais eleitorais.
“Não há necessidade
de tantos juízes
eleitorais”, disse, ao
defender a redução
de custos da Justiça
Eleitoral. O membro
do MPF também
questionou o prazo

para se manter no cargo um desembar-
gador. “Concordo plenamente com a
rotatividade, mas os tribunais não têm uma
memória jurisdicional, é preciso alargar esse
período”, afirmou.

 O monitoramento de obras e a
padronização de critérios e leiautes
para a construção de imóveis do Poder
Judiciário têm
contribuído de
forma decisiva para
eficiência e eficácia
das ações
empreendidas nos
tribunais brasileiros.
As orientações
contidas na portaria
nº 114, do Conselho
Nacional de Justiça
(CNJ), criaram
balizamento de ações que ao longo dos
últimos meses tem orientado os tribunais
na execução de suas obras, evitando
gastos excessivos. Na opinião do
conselheiro do CNJ Felipe Locke
Cavalcanti, que coordenou o grupo de
trabalho para o monitoramento de obras
do Judiciário brasileiro, “a portaria nº 114
foi uma resposta categórica e preventiva
do CNJ diante da possibilidade de
eventuais escândalos que poderiam
envolver o judiciário como, por exemplo,
as construções irregulares, as obras
inadequadas e a falta de melhor critério
técnico e resultado prático”.

Força-Tarefa acelera
julgamentos no CE
De hoje até o dia 28, a cidade de
Limoeiro do Norte, interior do Ceará, vai
receber a atuação de uma força-tarefa
para zerar processos em tramitação no
Juizado Federal. A ação tem como meta
principal julgar 1.140 processos em
torno de 10 audiências de instrução e
julgamento por dia. Durante esse
período, será possível zerar os processos
iniciados nos anos de 2009 e 2010, nos
juizados federais, onde 100% dos casos
dizem respeito a ações com pedidos de
benefícios previdenciários, como
aposentadoria, pensões por morte e
salário-maternidade.

Ceará

A 18ª Vara Federal - Subseção Judiciária
de Sobral, no Ceará - realizará nos
dias 1 e 14 de dezembro de 2010, no
auditório do edifício-sede, leilão de bens
penhorados nos processos de execução
fiscal. Na ocasião, serão oferecidos bens
móveis e imóveis.

Justiça vai bloquear fundo de participação
O Judiciário vai bloquear os repasses dos
fundos de participação de estados e
municípios que deixarem de depositar o
mínimo de 1,5% das receitas para
pagamento de dívidas em precatórios. A
possibilidade de bloqueio ou sequestro
dos recursos está prevista na Emenda
Constitucional 62, que concedeu mais

Felipe Locke
Cavalcanti

uma moratória, de 15 anos, para que os
devedores quitem suas dívidas. O
primeiro passo para o bloqueio dos
recursos foi a criação, pelo CNJ, do
Cadastro de Entidades Devedoras
Inadimplentes (Cedin), uma espécie de
SPC com o nome de quem deixar de
pagar dívidas de precatórios.

Leilão judicial de
bens penhorados


