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Aniversariantes
Hoje: Fernanda Maisa França (18ª 

Vara), Linaldo Menezes (NUASG), Mar-
lene Anjos (Turma Recursal), Neyva An-
dréa Araújo (1ª Vara), Seleno Bouzas 
(12ª Vara), Daniel Aragão (ASSERJUF) 
e Valdemir Conceição (VIPAC). Ama-
nhã: Tannille Macedo, juíza federal 
substituta da 1ª Vara, Helenilza Farias 
(2ª Vara), Pedro Gerônimo Pereira (Pau-
lo Afonso) e Mauricio Bahia (5ª Vara). 
Domingo: Caren Marques (23ª Vara), 
Elisangela Sousa (19ª Vara) e Claudei-
ce Pereira (CS Gestão & Serviço). Se-
gunda-feira: José Luiz Gomes (8ª Vara) 
e Samuel Mendonça (NUCJU).
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AGENDA
CULTURAL

Caixa Cultural exibe 
mostra “Êxodos” 

de Sebastião Salgado 
A exposição Êxodos de Sebastião 

Salgado retrata pessoas que aban-
donam a terra natal contra a própria 
vontade. Em geral elas se tornam mi-
grantes, refugiadas ou exiladas, com-
pelidas por forças que não tem como 
controlar, fugindo da pobreza, da 
repressão ou das guerras. A coleção 
com 60 imagens que compõem essa 
exposição foi doada por Lélia Wani-
ck e Sebastião Salgado ao Instituto 
Terra, ONG ambiental que o casal 
fundou em 1998, em Aimorés (MG). 
A exposição fica aberta até 21/8, na 
Caixa Cultural Salvador.

Para chegar ao resultado de Êxo-
dos, Salgado viajou durante seis 
anos, por 40 países, para mostrar a 
humanidade em trânsito, provocan-
do uma reflexão sobre as questões 
políticas, sociais e econômicas de 
pessoas que foram obrigadas a dei-
xar a sua terra natal.

Na mostra, o visitante poderá 
conferir as fotografias divididas em 
cinco temas centrais: África, Luta 
pela Terra, Refugiados e Migrados, 
Megacidades e Retratos de Crianças. 
São imagens impactantes que retra-
tam a fuga de migrantes, refugiados 
e pessoas deslocadas em diferentes 
pontos do mundo. A tragédia sem 
paralelo da África, o êxodo rural, o 
conflito de terras e a urbanização ca-
ótica na América Latina são imagens 
das novas megalópoles asiáticas e 
em cada uma dessas situações ex-
tremas, o registro daquelas que mes-
mo envoltas no caos, mantêm viva a 
chama da esperança e da dignidade 
humana: as crianças.

Caixa Cultural Salvador - Rua Car-
los Gomes, 57 até o dia 21/8 - De 
terça-feira a domingo, das 9h às 18h 
- Tel.: 3421 4200

 A 3ª Turma do TRF1 negou, por unani-
midade, provimento à apelação do réu Jâ-
nio Nunes Mascarenhas, condenado pela 
juíza federal da 1ª Vara da Subseção Judi-
ciária de Feira de Santana Karin Almeida 
de Medeiros, a dois anos de detenção e 
dez dias multa por desenvolver atividades 
de telecomunicação clandestina, crime 
previsto no art.183 da Lei 9.472/97. 

A ação penal partiu de inquérito poli-
cial oriundo de denúncia de agentes de fis-
calização da Agência Nacional de Teleco-
municações que constataram a exploração 

de atividades de radiodi-
fusão sonora clandes-
tina na frequência FM 
99,9 MHz, pela Rádio 
Canaã FM, no Município 
de Conceição do Coité.

Em suas alegações 
recursais, o acusado 
sustentou que não hou-
ve dano ao bem jurídico 
tutelado, uma vez que 

o transmissor utilizado era de baixa po-
tência, 12W, sendo aplicável ao caso o 
princípio da insignificância, requerendo 
sua absolvição e os benefícios da justiça 
gratuita. 

Ao analisar o caso, o relator, desem-
bargador federal Ney Bello, citou jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça no 
sentido de que  “não há como reconhecer 
o reduzido grau de reprovabilidade ou a 
mínima ofensividade da conduta de forma 
a ser possível a aplicação do princípio da 
insignificância”.

TRF1 mantém sentença de subseção baiana 
que negou princípio da insignificância 

à exploração de rádio clandestina
O desembargador assinalou que a ins-

talação de estação clandestina de radio-
frequência, “sem autorização dos órgãos 
e entes com atribuição para tanto - o Mi-
nistério das Comunicações e a Anatel -, 
já é, por si, suficiente a comprometer a 
regularidade e a operabilidade do sistema 
de telecomunicações, o que basta à mo-
vimentação do sistema repressivo penal 
de orientar a natureza do crime previsto 
no art. 183 da Lei de número 9.472/97, 
da Constituição brasileira”.

O magistrado destacou, ainda, que o 
réu declarou em juízo ser o responsável por 
operar a rádio irregularmente e que exercia 
a atividade com fins comerciais.

Diante das circunstâncias, o Colegiado 
entendeu que a atividade foi incompatível 
com a radiodifusão comunitária, não sendo 
possível a aplicação do princípio da insig-
nificância, sendo mantida a pena aplicada 
na sentença.

Fonte: TRF1

Parabéns, Isabela
A servidora Isabela Santana dos Santos (de branco na foto abaixo), analista judiciário 

lotada na 14ª Vara, defendeu nesta quarta-feira, 6/7, sua dissertação do mestrado com o 
tema: “A culpabilidade do médium durante os transes psicofônicos”. 

A servidora, que já foi estagiária desta Seccional de 1999 a 2001 e por seis anos 
trabalhou na Subseção de Campo Formoso, foi  aprovada com nota máxima em banca  
cujo orientador foi o professor de Direito da 
UFBA e integrante da Academia Baiana de 
Letras Jurídicas, Sebastian Borges (foto).

As servidoras da 4ª Turma Recursal, 
onde Isabela também já trabalhou, estive-
ram presentes à defesa da dissertação, jun-
tamente com familiares, amigos e estagiá-
rios da 14ª Vara. 

Os colegas acreditam que a sua dedica-
ção e o seu esforço são dignos de registro.

Eleição dos representantes 
dos servidores no Pro-Social

Estará aberto de 11 a 26 de julho o pro-
cesso eletivo dos representantes dos servi-
dores ativos e inativos no Conselho Delibe-
rativo do Pro-Social. 

Os eleitos exercerão mandato de dois 
anos. A servidora Rita Olívia Anneys Car-
doso, analista judiciário desta Seção Ju-
diciária, está concorrendo a um segundo 
mandato como representante dos servido-
res ativos no Conselho.

Os outros candidatos são: Robson Ca-
valcante de Lima, da Seção Judiciária do 
Distrito Federal, e Luiz Rodolfo Corassa, 
do TRF 1. O servidor  Augusto César da 
Silva Ramos, também do TRF 1, é o can-
didato único a representante dos servido-
res inativos. 

A possibilidade de candidaturas de  
servidores de  Seções Judiciárias de fora 

do Distrito Federal foi uma das platafor-
mas da atual representante dos servido-
res Rita Olívia Anneys Cardoso. Ela pró-
pria, no entanto, só pode ser eleita por 
estar execendo suas funções, na ocasião, 
no gabinete do desembargador federal, 
hoje aposentado, Cândido Moraes Pinto 
Filho, apesar de pertencer ao quadro des-
ta Seção Judiciária.

Durante seu mandado, Rita Olívia pro-
pôs e obteve, em atenção ao princípio da 
isonomia, a alteração tanto do Regulamen-
to quanto do Regimento do Pro-Social, que 
permitiu a  candidatura de representante 
das demais Seções Judiciárias.

A servidora, já de volta à Seccional da 
Bahia, não deixou de participar das ses-
sões do Conselho Deliberativo do Pro Social 
através do sistema de videoconferência.

STF rediscutirá prisão 
antes do trânsito 

em julgado
O ministro Dias Toffoli, do STF, afirmou 

que o Supremo acabará avaliando nova-
mente o entendimento sobre a possibilidade 
da prisão antes do trânsito em julgado. Se-
gundo ele, para tomar essa medida, é ne-
cessário analisar certas excepcionalidades.

“A decisão vai ser tomada de acordo 
com a maioria. É duro fazer prognóstico, se 
vai ser mantida ou não, porque é um enfo-
que diferente do que foi usado na decisão 
de fevereiro”, disse Toffoli.

Há duas ações sobre o tema tramitando 
no Supremo. Em fevereiro, por maioria, o 
Plenário definiu que a prisão pode ocorrer 
depois da condenação em 2ª instância por-
que os recursos ao STF e STJ têm nature-
za constitucional e infraconstitucional, não 
analisando o caso concreto.


