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Aniversariantes
Hoje: Elaine Lamontagnia (2ª Vara), 
Daniela Abraim (Vitória da Conquista), 
Gleydson de Almeida (Feira de Santana), 
Laís Verônica Santana (COJUES), Cauan 
Guimarães e Mauro Santana (ambos de 
Ilhéus). Amanhã: Mônica Pena (Vitória 
da Conquista), Amanda Bretas Macha-
do (5ª Vara), Elber Matos (Barreiras) e 
Fernando Lopo Santos (Turma Recursal).
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21-3-2005- Homenagem à desem-
bargadora federal Neuza Alves é marca-
da pela emoção (segunda parte)  

O gerente regional do Jurídico da Cai-
xa, Paulo Ritt, escolheu a palavra amor 
para definir a Dra. Neuza em sua rela-
ção com o trabalho, com os amigos e 
com a vida. Ao final, ofertou uma cópia 
do vídeo exibido no início da solenidade.

A diretora da Secretaria da 11ª Vara, 
Iolanda Dória, representando os servido-
res, parodiou a música “O que é o que 
é”, de Gonzaguinha, para fazer sua ho-
menagem. “O criador, ao criá-la, soprou 
muito forte, pois sua vida é um sopro do 
criador numa atitude repleta de muito 
amor”, afirmou.

A diretora do Foro, juíza federal Mô-
nica Aguiar, afirmou ser um privilégio ho-
menagear a Dra. Neuza. Destacou o fato 
de uma baiana ser guindada ao cargo de 
desembargadora federal por merecimen-
to, pela primeira vez na história do TRF1. 
“Nossa alegria é saber que você, Neu-
za, chegou onde chegou pelo critério da 
competência, da lealdade, da lisura, da 
firmeza com bondade, da dedicação ex-
clusiva à causa da justiça”, declarou. Ao 
final, entregou flores e uma placa desta-
cando a vida dedicada, com perseveran-
ça, a causas cidadãs e ao bem comum. 

No último discurso, a homenageada 
apresentou um relato de sua trajetória 
pessoal até a chegada ao TRF1, agra-
decendo, nominalmente, às pessoas que 
marcaram sua vida, na família, entre 
amigos, no colégio, na universidade e por 
todos os lugares onde atuou profissio-
nalmente. Finalizou destacando o lega-
do que deixa: “um nome honrado, uma 
legião de amigos e a certeza de que o 
impossível é uma questão de tempo”.

Antes do encerramento da solenida-
de, Dra. Neuza Alves recebeu o como-
vido carinho dos servidores da 5ª Vara, 
unidade onde até a promoção a desem-
bargadora federal.

JFHHÁ DEZ ANOS

Contatos com o NUTEC 
O NUTEC informa os números dos seus 

ramais e horários de serviços para facilitar 
o contato dos servidores:

Das 8h às 14h: Para SOSTI  e técnicos 
de Informática: Ramal 9284.  Para Siste-
mas Corporativos: Ramal 9287

Das 12 às 19h:  Para SOSTI e técnicos 
de Informática: 9284. Para Sistemas Cor-
porativos: Ramal 9243 e 9196

Para Supervisão: Ramal 2701

Para Direção do NUTEC: Ramal 2777

Há técnicos de Informática desde 
7h30min até 19h30min, mas seus ser-
viços são acionados apenas pelo sistema 
SOSTI.

TRF1 confirma sentença da 3ª Vara da Bahia 
e determina indenização e ação regressiva 

pelo uso indevido de algemas por agentes da PF
5ª Turma do TRF1 confirmou por una-

nimidade sentença de 3ª Vara, de autoria 
do juiz federal Murilo Mendes que conde-
nou a União Federal a pagar R$ 150 mil, 
como indenização por danos morais, por 
ato arbitrário de agentes da Polícia Fede-
ral, por ocasião da uma prisão temporária, 
realizada em cumprimento a mandado ju-
dicial. Na decisão, a Turma determinou à 
Advocacia-Geral da União que instaure, em 
60 dias, ação regressiva contra os agentes 
declarados culpados pelo ato.

Na ação, a autora sustentou que, no dia 
22/11/2007, a Polícia Federal deflagrou a 
“Operação Jaleco Branco”, ocasião em que 
invadiu sua residência às 6h com mandado 
de busca e apreensão. Por volta do meio-
-dia, embora não tenha esboçado qualquer 
resistência, a acusada foi algemada e con-
duzida à Superintendência da Polícia Fe-
deral de Salvador, permanecendo com as 
algemas até as 4h do dia seguinte.

As algemas só foram retiradas em Bra-
sília e tão somente para a realização do 
exame de corpo de delito. O martírio perdu-
rou até o dia 25/11/2007, quando houve 

a revogação da prisão temporária, após o 
que não lhe foi oferecida qualquer condição 
de retorno para Salvador. Tal exposição, se-
gundo a autora, levou-a a pedir exoneração 
do cargo de chefia que ocupava. Com essas 
alegações, requereu a procedência da ação 
para condenar a União ao pagamento de 
indenização pelos danos morais sofridos, 
no valor de R$ 1,5 milhão.

Em primeira instância, o pedido foi jul-
gado parcialmente procedente e o valor da 
indenização foi fiado em R$ 150 mil, acres-
cidos de juros moratórios, a partir do even-
to danoso, e de correção monetária desde 
a data do arbitramento. A União também 
foi condenada a pagar R$ 650,00, a título 
de honorários advocatícios. O baixo valor 
estabelecido a título de verba honorária foi 
contestado pelos patronos da autora, que 
solicitaram a majoração do valor.

A União também recorreu contra a sen-
tença ao argumento de que a diligência 
obedeceu aos ditames do Código de Pro-
cesso Penal e das Instruções Normativas 
da Polícia Federal, inexistindo arbitrarieda-
de por parte de seus agentes, “que agiram 
no estrito cumprimento do dever legal”. 

O relator, desembargador federal Souza 
Prudente, rejeitou as alegações da União. 

Em sua avaliação, “afigura-se manifesto 
o uso excessivo da força policial, consis-
tente na colocação de algemas na autora, 
sem qualquer justificativa plausível para 
tanto, na medida em que, em momento 
algum, restou noticiado nem comprovado, 
nestes autos, qualquer resistência, por 
ocasião da efetivação de sua prisão, nem 
demonstrado qualquer receio de fuga pró-
pria ou de outrem, que pudesse autorizar 
a adoção de medida tão drástica”.

Souza Prudente destacou que, além do 
uso excessivo da força, a autoridade poli-
cial ainda expôs a autora, de forma vexa-
tória, à execração pública, procedendo à 
sua prisão em trajes íntimos, na presença 
de suas filhas e empregados do edifício, 
“medidas essas manifestamente des-
necessárias ao regular cumprimento do 
mandado de prisão em referência”.

Com tais fundamentos, a Turma negou 
provimento à apelação da União Federal. 
Condenou-a a indenizar a autora no valor 
de R$ 150 mil, a título de danos morais 
e deu provimento ao recurso da autora 
para majorar a verba honorária para 10% 
do valor da condenação, devidamente 
corrigido.

Fonte: TRF1

Informes de 
rendimentos para 
declaração de IR

O NUCRE informa aos servidores e ma-
gistrados que os informes de rendimentos 
ano-base 2014 para a declaração anual do 
Imposto de Renda 2015 estão disponíveis 
no site da Seção Judiciária da Bahia. 

Para imprimi-los o servidor/magistrado 
deverá acessar o site e: 1. Clicar em ser-
vidor; 2. Clicar em serviços; 3. Clicar em 
Imposto de renda (DIRF); 4. Será aberta 
caixa de seleção na qual o servidor/ma-
gistrado deverá entrar com a identificação 
(nome de usuário e senha), que é a mesma 
do Oracle, e também selecionar o banco de 
dados da Bahia.

Esses passos levam a um quadro com 
todas as informações de rendimentos dos 
últimos anos. O servidor/magistrado deve-
rá clicar em DIPAG 2015 e PROSOCIAL 
2015 para imprimi-los.

Justiça Federal 
determina deportação 

de Cesare Battisti
A 20ª Vara Federal do DF decidiu pela 

deportação do italiano Cesare Battisti. A 
juíza Adverci Rates de Abreu entendeu que 
Battisti é um estrangeiro em situação irre-
gular no Brasil, e que, “por ser criminoso 
condenado em seu país de origem por cri-
me doloso, não tem o direito de aqui per-
manecer” nem obter visto de permanência. 

O assunto voltou ao Judiciário com 
Ação Civil Pública ajuizada pelo MPF con-
tra a União pedindo que fosse declarada a 
nulidade do ato de concessão do visto de 
permanência de Battisti no Brasil e que a 
União cumprisse a deportação.

Na época, ao julgar o pedido de extra-
dição, o STF entendeu que os delitos de 
Cesare Battisti não se caracterizam como 
crimes políticos. A corte entendeu que o 
pedido da Itália atendia aos requisitos le-
gais para que fosse concedida a extradição, 
mas que caberia ao presidente da Repú-
blica executá-la. O então presidente Lula 
negou a extradição, o que resultou em sua 
permanência no Brasil.

O Ministério Público Federal alega que 
foi necessária uma “desesperada tentati-
va de regularização jurídica da estada do 
estrangeiro no País” por parte da União 
pois, do ponto de vista migratório, o es-
trangeiro não possuía status de refugiado 
e ainda responde por crime de falsidade 
ideológica no Brasil.


