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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Camila Passos Silva (NUTEC), 
Edson Barbosa (TECTENGE) e Samuel 
Queiroz de Oliveira (VIPAC). 
Amanhã: Elisonete Souza dos San-
tos (12ª Vara), Samia de Souza Lopes 
(Ilhéus), Patrícia Souza Santos (Vitória 
da Conquista), Carlos Alberto Rosa Mo-
reira (Feira de Santana), Luciana Bor-
ges Messias (Itabuna), Alcides Santos 
Coelho (7ª Vara) e Mikealle Gomes da 
Silva (Guanambi). 
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Festa surpresa no NUCRE
Os servidores do Núcleo de Recursos 

Humanos realizaram uma festa surpresa 
em comemoração ao aniversário da servi-
dora Valtercília Cardoso, na última quarta-
-feira, 27/4.

Cila, como é carinhosamente conhecida 
por todos, ficou extremamente emocionada 
e feliz com a homenagem que reuniu deze-
nas de servidores e estagiários do NUCRE.

O diretor do NUCRE Luiz Quaresma elo-
giou Cila pela sua delicadeza no trato com 
os colegas e estagiários, sua sensibilidade 
aliada à firmeza na supervisão da SEDER 
e também nas eventuais substituições na 
direção do NUCRE e a sua capacidade de 
delegar ações e respeitar opiniões.

O colega José Américo bem que tentou 
roubar a cena da aniversariante, como se 
nota na foto ao lado. Se conseguiu ou não, 
você, leitor do JFH decide. 

Juiz condena usuário 
do Facebook a pagar 
R$ 50 mil por ofensas
Criticar uma figura pública por sua 

atuação junto à sociedade é algo normal 
e legítimo. Já ofender com o objetivo de 
ferir a honra pessoal deve ser passível de 
indenização. A tese é da 22ª Vara Cível 
de Curitiba, que condenou um homem a 
pagar R$ 50 mil por danos morais à se-
nadora Gleisi Hoffmann por publicação de 
mensagem ofensiva a ela em seu perfil no 
Facebook.

O réu alegou não ter escrito a publica-
ção mas apenas compartilhado conteúdo 
que encontrou na rede. Assim, não seria o 
autor e portanto não existe nexo de causa-
lidade entre ele e a ofensa.

Mas o juiz Paulo Tourinho não acolheu 
os argumentos e deferiu a tutela antecipa-
da, determinando a retirada de conteúdo 
da rede e condenando o agressor ao paga-
mento de indenização por danos morais no 
valor de R$ 50 mil, corrigida pelo INPC, a 
contar da data da publicação da sentença.

Fonte: CONJUR

TRF1 cria Coordenações 
Seccionais e Regional 

dos JEFs Criminais
O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-

gião  instituiu, por meio da Resolução Pre-
si 16, a Coordenação Regional dos Juízos 
Federais Criminais da Justiça Federal da 
1ª Região (Cojucrim-TRF1) e as Coorde-
nações Seccionais dos Juízos Federais 
Criminais da Justiça Federal da 1ª Região 
visando à organização na identificação de 
problemas e à apresentação de soluções 
compartilhadas para a melhoria dos servi-
ços da jurisdição criminal federal. 

Conforme previsto na Portaria Presi 
146/2016, exercerá a função de coor-
denador da Cojucrim-TRF1, pelo período 
de 2 anos, o desembargador federal Ney 
Bello. As Coordenações Seccionais dos 
Juízos Federais Criminais, localizadas nas 
sedes das Seções Judiciárias, terão um 
coordenador seccional, designado pelo 
presidente do Tribunal, preferencialmente 
entre os magistrados que atuem em varas 
de competência criminal, com a atribui-
ção de implementar, no âmbito da própria 
seccional e das respectivas subseções ju-
diciárias, as resoluções e os planos de tra-
balho da Coordenação Regional dos Juízos 
Federais Criminais.

Dentre as diversas atribuições, previs-
tas na Resolução, a Coordenação Regional 
dos JEFs Criminais terá que estruturar, 
juntamente com a ESMARF, programas de 
atualização e especialização em matéria 
penal e processual penal para os magis-
trados com competência criminal na Jus-
tiça Federal da 1ª Região, como também 
ordenar os trabalhos de análise da pres-
tação jurisdicional criminal no âmbito da 
1ª Região, inclusive a realização de levan-
tamento estatístico acerca da prestação 
jurisdicional criminal.

A íntegra da Resolução com as diretri-
zes, está no portal do Tribunal em "Avisos".

TRF da 1ª Região adota 
horário concentrado 

para reduzir despesas
O TRF da 1ª Região adotou horário con-

centrado de trabalho para o período das 9h 
às 19h, nos dias úteis em razão das restri-
ções orçamentárias. A medida está prevista 
na Portaria Presi 149.

Também ficou estabelecido que fora 
do horário fixado e nos dias não úteis os 
aparelhos de ar-condicionado central de 
todos os edifícios serão desligados, bem 
como somente estará em funcionamento 
um elevador por prédio.

Permanecem autorizadas as atividades 
na Corte das 6h às 21h59, a critério dos 
desembargadores e dos seus respectivos di-
rigentes.

 A adoção das ações segue indicativo 
de que o funcionamento entre 9h e 19h 
representa economia de energia de mais de 
R$ 585 mil ou 25% do projetado para 8 
meses. 

Os diretores do Foro de todas as Sec-
cionais da 1ª Região estão autorizados a 
tomar idêntica providência no âmbito de 
cada Seccional. 

Fonte: TRF1

Debatendo 10 medidas 
anticorrupção do MPF

O Instituto Compliance Bahia realizará 
um evento público na Assembleia Legislati-
va nesta quinta-feira, 5/5, das 9h às 18h, 
com objetivo de debater as “10 medidas 
de combate à corrupção” do MPF, com 
palestrantes membros do MPF, juízes, ad-
vogados e professores de Direito e demais 
membros da comunidade jurídica em geral.

O evento terá a participação da ex-
-ministra Eliana Calmon, os juízes federais 
Saulo Casali e Durval Carneiro Neto, dos 
professores Fernando Santana, Alessandra 
Rapassi e Thomas Bacellar, dos procura-
dores João Paulo Lordelo e André Batista 
Neves além de muitos outros.

O tema é de grande importância para o 
país em razão dos recentes escândalos de 
corrupção, sendo o evento uma oportunida-
de para membros de diferentes setores jurí-
dicos se reunirem, a fim de discutir conjun-
tamente a legalidade e constitucionalidade 
de tais medidas apresentadas pelo MPF.

O evento é imperdível e promete um de-
bate de alto nível jurídico e intelectual.

Subseção de Juazeiro recebe mutirão 
de desapropriação em obras da BR 235

A Subseção Judiciária de Juazeiro rea-
lizou o primeiro mutirão de desapropriação 
do Estado da Bahia referente às obras de 
implantação e pavimentação da BR-235/
BA. O evento ocorreu no último dia 28 de 
abril no Fórum da Seccional.

O trecho da BR que será ampliado fica 
localizado no Município de Uauá, abrangi-
do pela jurisdição da Subseção de Juazeiro 
e com a realização da obra foi necessário 
desapropriar muitos terrenos que ficam lo-
calizados às margens da rodovia.

Foram realizadas 89 audiências de con-
ciliação em um único dia, resultando em 
72 acordos o que representa que em 80% 
das audiências os proprietários concor-
daram com a proposta do Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes 
(DNIT), e aceitaram os valores oferecidos a 
título de indenização.

O evento foi coordenado pela desem-
bargadora federal da Primeira Região Maria 

do Carmo Cardoso e contou com a colabo-
ração da juíza federal Dayse Starling e do 
juiz federal Evandro Reimão dos Reis, que 
responde pela titularidade da Subseção

Segundo Ana Maria Paes de Albuquer-
que, diretora de Secretaria da Vara de Jua-
zeiro, houve grande empenho e mobilização 
dos servidores e estagiários que vestiram 
a camisa do mutirão, sendo fundamentais 
para o sucesso do empreendimento inédito 
a quem ela pede o registro de um agradeci-
mento especial.

Também assessoram o evento procura-
dores da Advocacia Geral da União e de-
fensores públicos federais.

Devido ao resultado alcançado, o De-
partamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes já está programando novos 
mutirões com o objetivo de alcançar todos 
os expropriados atingidos pelas obras da 
rodovia.

Fonte: AJUFE


