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Aniversariantes
Hoje: Davi Perez Ramos (Itabuna), Jai-
ro Rodrigo Neves de Lima (Alagoinhas), 
Bartira Duarte Santana de Souza (19ª 
Vara), Vanessa Ramos Coutinho Pereira 
(NUCRE), Rika Luanda Moreno Freitas 
(18ª Vara), Rayrone Silva dos Santos 
(Feira de Santana), Telli Britto Rebou-
ças e Lenize Karen Sampaio dos Santos 
(ambas da 16ª Vara). Amanhã: Paulo 
Sérgio Silva (17ª Vara). Parabéns!!!
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O juiz federal diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Paraná emitiu, no último 
dia 5, nota oficial em apoio à greve dos 
servidores. Confira o inteiro teor da nota:

“Diante da crescente adesão dos 
servidores da Justiça Federal à greve 
deflagrada há aproximadamente duas 
semanas, a Direção do Foro da Seção 
Judiciária do Paraná vem a público ma-
nifestar seu integral apoio às reivindi-
cações da categoria constantes do PLC 
28/2015, que trata da recomposição 
dos salários da categoria diante das per-
das inflacionárias ocorridas nos últimos 
nove anos e do plano de carreira do Po-
der Judiciário da União, que se encontra 
em tramitação junto aos Poderes Legis-
lativo e Executivo da República.

A Justiça Federal sempre foi reco-
nhecida pela sociedade brasileira como 
um modelo de celeridade e eficiência na 
prestação jurisdicional e pela sua per-
manente evolução e modernização dian-
te do crescente aumento das demandas 
judiciais. Isso não ocorreu sem a pre-
sença do fator humano, representado 
por seus servidores, capacitados e do-
tados de alto nível técnico, sempre em 
constante aprimoramento. Entretanto, 

Diretor do Foro da Seção
Judiciária do Paraná manifesta

apoio à paralisação dos servidores
há muito vem ocorrendo significativas 
baixas em seus quadros, reflexo direto 
da decomposição salarial sofrida em 
face das perdas decorrentes da inflação 
acumulada mês a mês e da crescente 
diferença entre as remunerações rece-
bidas por servidores que exercem fun-
ções equivalentes nos outros Poderes 
da União. Traduzindo-se em números, 
o IPCA apurado entre os anos de 2006 
a 2015 foi de 65,42%, enquanto o re-
ajuste salarial da categoria no mesmo 
período foi de apenas 15,8%, uma per-
da real na ordem de 49,62%. Não se 
pleiteia, portanto, reajuste salarial, mas 
tão-somente recomposição do poder de 
compra dos salários da categoria.

Em nota divulgada, o STF - a mais alta 
Corte do Poder Judiciário - demonstrou 
por meio de cálculos e tabelas comparati-
vas a total procedência da reivindicação.

Em vista disso, a Direção do Foro da 
SJPR pede a compreensão da sociedade 
paranaense em relação à greve e reite-
ra seu incondicional apoio à reivindica-
ção dos servidores do Poder Judiciário 
da União, manifestando votos de que os 
demais Poderes igualmente reconheçam 
a justiça das solicitações, agilizando a 
aprovação do PLC 28/2015.”

Fonte: JFPR

A 4ª Turma do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região absol-
veu um advogado da prática do 
crime de calúnia praticado con-
tra um magistrado federal. A de-
cisão foi tomada após a análise 
de recursos apresentados contra 
a sentença, do Juízo da 1ª Vara 
Federal da Subseção de Jequié, 
que condenou um advogado à 
pena de um ano, quatro meses e 
nove dias de detenção, em regi-
me aberto, pela prática do crime 
de calúnia.

Consta da denúncia apresen-
tada pelo Ministério Público Federal 
(MPF) que o advogado difamou e calu-
niou o juiz federal, imputando-lhe fatos 
ofensivos à sua dignidade e decoro fun-
cionais, além de condutas definidas em 
lei como crime. Requereu, assim, o ente 
público, a condenação do advogado pe-
los crimes de calúnia e difamação.

Em primeira instância, o pedido foi 
julgado parcialmente procedente, uma 
vez que o Juízo absolveu o denuncia-
do da prática do crime de difamação, 
condenando-o, apenas, pelo crime de 
calúnia. MPF e condenado recorreram 
ao TRF1 buscando a reforma da sen-
tença. O primeiro sustentou não haver 
concussão entre os delitos de difamação 
e calúnia, requerendo a condenação do 
acusado no crime de difamação, por en-
tender configuradas a materialidade e a 
autoria.

O advogado, por sua vez, destacou 
que a Lei 8.906/1994 confere imuni-
dade ao advogado por manifestação no 
exercício de sua atividade, no interesse 
de seu patrocinado. Afirmou ainda a não 
configuração do dolo específico, pois 
apenas defendeu “de forma exacerbada, 
seu constituinte, a fim de promover a 
sua defesa técnica, não tendo, em mo-
mento algum, o propósito de ofender a 
honra do ilustre togado”. Pediu, com es-
ses argumentos, a substituição da pena 
por medidas restritivas de direito.

O relator, desembargador federal 
Olindo Menezes, entendeu que “a sub-
sunção dos fatos aos crimes penais 
da calúnia e da difamação exige a de-
monstração do dolo específico, da in-
tenção deliberada e preponderante de 
ofender a honra da vítima, inocorrente 
na hipótese.”

Ademais, de acordo com o 
magistrado, “o acusado, advo-
gado no exercício da profissão, 
embora tenha exagerado nos ter-
mos utilizados em suas petições, 
sem o devido distanciamento 
emocional dos fatos, raiando 
(mesmo) pela grosseria em re-
lação ao magistrado regente do 
processo, fê-lo essencialmente 
na defesa do seu cliente, sem o 
ânimo de ofender a sua honra”.

Assim, o Colegiado, de forma 
unânime, deu provimento ao re-
curso do advogado e negou pro-

vimento à apelação do MPF.

Fonte: TRF1

TRF1 reforma sentença da Subseção de 
Jequié e absolve advogado dos crimes de 
calúnia e difamação contra magistrado

Livro aborda
JEFs itinerantes
O programa “Juizados Especiais Fede-

rais itinerantes - a Justiça vencendo distân-
cias”, desenvolvido pelo Tribunal Regional 
Federal da Primeira Região, é o centro da 
reflexão contida no livro “Juizados Federais 
Itinerantes x Política Pública de Acesso à 
Justiça”, de autoria da servidora Tatiana 
Maria Náufel Cavalcante, lotada na Sec-
cional do Maranhão. A obra, publicada 
pela editora Novas Edições Acadêmicas, 
baseia-se na dissertação apresentada pela 
servidora no curso de mestrado em Políti-
cas Públicas da Universidade Federal do 
Maranhão. (Fonte: TRF1)


