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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Juiz Federal Carlos Alberto Go-
mes da Silva (3º Relator da 1ª Turma 
Recursal), Mariana Ponde de Góes 
Ramos (14ª Vara), Mabel Nascimento 
Pereira (Irecê) e Etevaldo Silva de Al-
meida (Alagoinhas).
Amanhã: Luciana Pedreira Santos 
Liberato (23ª Vara), Fernanda Olivei-
ra Nascimento Neves (Guanambi), 
Rosemari Sabino dos Santos (Turma 
Recursal), Adervan Brandão Neves 
(Itabuna), Beatriz Rodrigues da Silva 
(Bom Jesus da Lapa), Alicio Gomes 
Leite Neto (19ª Vara) e Roberval Me-
nezes Barbosa (Feira de Santana).
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Desembargadora federal 
Neuza Alves profere

hoje palestra no TJBA
A vice-presidente do Tribunal Regio-

nal Federal da 1ª Região, desembargado-
ra federal Neuza Alves, vai proferir hoje a 
palestra “Um Olhar sobre a Discrimina-
ção Racial”, durante a solenidade de pos-
se dos membros da Comissão Temporária 
de Igualdade, Combate à Discriminação 
e Promoção dos Direitos Humanos do 
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia 
(TJBA). O evento acontece no Auditório 
do TJBA, às 14h30, nesta Capital.

Fonte: TRF - 1ª Região

O novo sistema de publicação de atos 
administrativos para as seções e subse-
ções Judiciárias entrou em vigor no dia 
02/03/2015 (MG, DF, PI, MA, AM, AC e 
RO) e 18/03/2015 (GO, MT, BA, TO, PA, 
AP e RR).

Os atos administrativos que devam 
ser publicados no e-DJF1 obrigatoria-
mente precisam ser cadastrados na Bi-
blioteca Digital, conforme dispõe a Reso-
lução Presi n. 25, de 5 de dezembro de 
2015, alteradas pelas Resoluções Presi 
n. 27, de 15 de dezembro de 2014, n. 

Unidades que publicam atos 
administrativos no e-DJF1 devem 

prestar informações urgentes à SEBIB
7, de 2 de fevereiro de 2015, e n. 12, de 
10 de março de 2015.

Com a criação da Biblioteca Digital 
(Portaria  n. 217, de 20 de outubro de 
2014, art. 9º), as unidades emissoras dos 
atos administrativos são as responsáveis 
pelo seu depósito na Biblioteca Digital.

Por essa razão, é necessário que as 
unidades desta Seccional informem ime-
diatamente à Supervisora da Seção de 
Biblioteca se publicam atos administra-
tivos no e-DJF1, quais são esses atos e 
quais os servidores que vão cadastrá-los, 
informando nome completo, e-mail, tele-
fone e setor ou seção.

Estes dados devem ser enviados com 
a  máxima brevidade para o endereço se-
bib.ba@trf1.jus.br ou pelo ramal 2606 
ou 2795. A DIBIB/TRF1 é a gestora da 
BDTRF1 no TRF1 e a SEBIB é a gestora 
nesta Seccional.

Períodos com 
suspensão de prazos 

podem ser consultados 
no site da SJBA

A Seção Judiciária da Bahia dispo-
nibilizou em seu site uma página ex-
clusivamente dedicada à divulgação de 
suspensões de prazos. Para acessá-la o 
interessado deve buscar por “Publica-
ções”, “Atos da Direção do Foro” e por 
fim “Suspensões de prazos”. O endereço 
da página é http://portal.trf1.jus.br/sjba/
publicacoes/publicacoes-de-interesse-
-publico/suspensoes-de-prazos.htm.

Até o momento, constam na página 
as suspensões de prazos na sede da Se-
ção Judiciária em Salvador, bem como 
nesta e nas subseções. Porém, também 
serão acrescentadas as ocorrências de 
suspensões de prazos exclusivamente em 
subseções.

Crime de tortura pode ser enquadrado
como ato de improbidade administrativa

A 3ª Turma do Tribunal Regional Fe-
deral da 1ª Região confirmou decisão do 
Juízo da 21ª Vara da Seção Judiciária do 
Distrito Federal que recebeu a denúncia, 
feita pelo Ministério Público Federal, da 
prática de ato de improbidade administra-
tiva cometido por um policial federal. O 
Colegiado seguiu o voto da relatora, de-
sembargadora federal Mônica Sifuentes.

O agravante sustenta que a peça ini-
cial encontra-se fundamentada no art. 
11, I, da Lei 8.429/92, que caracteriza 
prática de crime de tortura, e que este 
delito não enseja o ajuizamento de ação 
de improbidade administrativa, conside-

rando que em tal conduta inexiste ataque 
à Administração Pública, ou qualquer in-
tenção de obter vantagem. Alega ainda 
que não houve o cometimento de qual-
quer ato de tortura a ensejar o recebi-
mento da denúncia.

Ainda segundo o recorrente, “não há 
consenso acerca da prerrogativa de o Mi-
nistério Público Federal realizar direta-
mente investigações criminais, cuja dis-
cussão está aguardando pronunciamento 
do Supremo Tribunal Federal, razão pela 
qual entende que é nulo o procedimento 
investigatório criminal que embasou o in-
quérito civil”. Defende também o prejuízo 
causado à defesa quanto à ausência de 
testemunhas nos depoimentos prestados 
ao Procurador da República.

A relatora manteve a sentença de pri-
meira instância. Segundo a magistrada, 
a Lei de Improbidade Administrativa, na 
fase de admissibilidade da ação, exige do 
juiz maior rigor nos fundamentos para re-
jeitar a ação, que pode ser feita em três 
casos: convencido da inexistência do ato 
de improbidade, improcedência da ação 
ou da inadequação da via eleita. “Logo, 
não convencido o juiz, de plano, da pre-
sença de uma das hipóteses de rejeição 
da inicial, o seu recebimento é obriga-

tório”, explicou a relatora ao lembrar que 
os documentos constataram a responsa-
bilidade do demandado na ocorrência da 
prática de tortura nas dependências do 
Núcleo de Custódia da Polícia Federal.

Quanto ao enquadramento do crime 
de tortura como prática de improbidade 
administrativa, a desembargadora afir-
mou que “a prática de tortura insere-se 
no rol de atos que configuram violação 
aos princípios da Administração Pública, 
notadamente os princípios da legalidade 
e da honestidade, constituindo flagrante 
infração administrativa, cuja censura in-
depende da ocorrência de eventual dano 
ao erário”, asseverou.

Segundo a relatora, a competência do 
Ministério Público vem sendo paulatina-
mente reconhecida pela jurisprudência 
dos tribunais. “(...) Deste modo, há de 
ser afastada a alegação de nulidade do 
procedimento de investigação levado a 
efeito pelo Ministério Público Federal”, 
decidiu a relatora. A desembargadora ob-
servou ainda que na fase inquisitorial não 
se faz necessária a observância dos prin-
cípios do contraditório e da ampla defesa.

Fonte: TRF - 1ª Região, em 13/04/15.


