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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Graziela de Vasconcelos Ma-
chado (20ª Vara), Jackson Leite de 
Oliveira (Áquila), Alexsandra San-
tos Fraga Passos (Feira de Santana), 
Eduardo Sergio Guimarães Santana 
(SECAD), Marcos Antonio da Rocha 
(NUCJU) e Jackson Leite de Oliveira 
(Áquila). Amanhã: Elizabete Oliveira 
de Almeida (NUASG), Luiz Flávio Dias 
da Cunha (Barreiras), Roberto Pereira 
Santos (Paulo Afonso), Luciana Figuei-
redo Amaral Ribeiro e Roberval Barre-
to dos Santos Filho ( ambos de Campo 
Formoso), Daiane Almeida de Oliveira 
e Fabiane dos Santos Moreira (ambas 
de Feira de Santana)

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fe-
deral Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, diretor 
do Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
Supervisão, redação, revisão, fotos e distri-
buição: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e 
Impressão: Gésner Braga - SETEDI. Tiragem: 25 
exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-
2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulys-
ses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-970. 
Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimen-

to do Sr. Luiz Alberto Nunes de Abreu, 
pai do juiz federal da Subseção de 
Paulo Afonso, João Paulo Pirôpo de 
Abreu, ocorrido no dia 1º/3.

O Conselho da Justiça Federal capa-
citou, em 2013, 3.498 magistrados e 
servidores da Justiça Federal. 

Os eventos internos são previstos 
anualmente pelas áreas gestoras a fim de 
capacitar, atualizar e modernizar os pro-
cedimentos administrativos do CJF, com 
aplicação prática na área de atuação dos 
participantes. Os eventos externos ocor-
rem para atender demandas inovadoras, 
que vão surgindo ao longo do ano.

O Conselho, por meio de eventos in-
ternos (presencial e ensino à distância), 
capacitou 534 magistrados e servidores. 
Essa modalidade gera economia de re-
cursos, uma vez que o treinamento é ofe-
recido para turmas com dez participantes 
ou mais que se tornam multiplicadores. 
Os eventos externos treinaram 278 ser-

CJF capacitou mais de três mil 
magistrados e servidores em 2013

vidores em 2013. O formato permite 
também que magistrados e servidores 
recebam capacitação quando são identi-
ficadas necessidades não contempladas 
pelos cursos promovidos pelas regionais. 

Fóruns, congressos, seminários, 
workshops, jornadas e encontros, cha-
mados eventos especiais, promovidos 
pelo CEJ, reuniram, ao longo de 2013, 
um público de 2.686 participantes. No 
primeiro semestre, foi realizada VI edição 
da tradicional Jornada de Direito Civil. 

Outro destaque vai para o evento come-
morativo dos 25 anos da Constituição, o 
“Seminário 25 Anos da Constituição Cida-
dã: um olhar para o passado, reflexão so-
bre o presente e construção do futuro”, que 
reuniu  especialistas para um debate sobre 
avanços e as deficiências da Carta Magna. 

TRF1 reforma sentença da 17ª Vara 
da Bahia que absolveu advogada 

que reteve autos por quase um ano
A 3ª Turma do TRF da 1.ª Região deu 

provimento à apelação do Ministério Pú-
blico Federal contra a sentença que ab-
solveu sumariamente uma ré por falta de 
provas. Por decisão unânime, a Turma de-
terminou que o processo penal volte à 17ª 
Vara da Seção Judiciária da Bahia para 
regular processamento da ação penal.

 A denunciada, advogada de uma 
empresa particular que estava com um 
processo na 22ª Vara do Trabalho de 
Salvador, teria retido dolosamente (pro-
positalmente) os autos de um processo 
durante 10 meses, mesmo após ter re-
cebido notificação da justiça laboral para 
devolvê-los.  

 O MPF iniciou a ação na Vara Fe-
deral, denunciando a ré, de acordo com 
o art. 356 do Código Penal, que dispõe 
sobre crimes contra a administração da 
justiça: “Sonegação de papel ou objeto 
de valor probatório: Inutilizar, total ou 
parcialmente, ou deixar de restituir au-
tos, documento ou objeto de valor pro-
batório, que recebeu na qualidade de 
advogado ou procurador”.

 Inconformado com absolvição em 1ª 
Instância, o ente federal apelou, alegan-
do “ser necessário o prosseguimento do 
feito com a devida instrução criminal 
para o fim de se comprovar ou não o ele-
mento subjetivo de dolo. Assim, requer a 
reforma da sentença para que seja dado 
prosseguimento à ação penal proposta 
contra” a acusada.

 No TRF1, o relator, desembargador 
federal Cândido Ribeiro, declarou: “Regis-
tre-se que não se trata de mera negligên-
cia, uma vez que se mostra injustificável 
o longo período (quase um ano) em que 
os autos do processo ficaram na posse 
da denunciada. (…) A acusada somente 
dignou-se a restituí-los em fevereiro de 
2006, quase um ano após a intimação e 
depois de expedição do mandado de bus-
ca e apreensão em 23/08/2005”.

 O magistrado completou enfatizan-
do: “É pacífico o entendimento da ju-
risprudência no sentido de que o dolo 
no caso é genérico, ou seja, não exige 
que a conduta tenha sido motivada por 
determinado fim. No caso dos autos, 
o crime consumou-se no momento em 

que a denunciada, notificada a devol-
ver os autos à Secretaria do Juízo, dei-
xou de fazê-lo”.

 Depois de perceber que a ré teve cons-
ciência do dever de retornar os documen-
tos, Cândido Ribeiro concluiu: “Revela-
-se prematura a sentença que absolveu 
sumariamente a ré quando há razoável 
prova de autoria e de materialidade, que 
será devidamente analisada no decorrer 
da instrução criminal”.

 Com a decisão da 3ª Turma, os au-
tos devem voltar à Vara de origem “para 
regular prosseguimento da ação penal 
com a necessária instrução do feito”, 
concluiu o relator.

 Fonte: TRF1

Cojef disponibiliza no site do TRF1 
a pesquisa “O JEF que queremos” 

Já está disponível no site  do TRF1 a pesquisa “O JEF que queremos”, elaborada 
pela Coordenação dos Juizados Especiais Federais da 1ª Região (Cojef).

O formulário ficará disponível até 12/3 e deverá ser preenchido por todos os ma-
gistrados que respondam por vara especializada em JEF e por juizado adjunto a vara 
de interior; por todos os relatores de Turma Recursal; por todos os diretores de secre-
taria de vara JEF e com JEF adjunto; por um servidor de cada vara especializada em 
juizados e de cada juizado adjunto, indicado pelo diretor da secretaria; e por todos os 
diretores de núcleo de apoio às turmas recursais.

A pesquisa é um sistema de monitoramento e melhorias contínuas, instituído pela 
Portaria Cojef 02/2014, que demonstra a situação dos JEFs da 1ª Região, com base 
em resultado de avaliação de magistrados e servidores que atuam neste segmento.

O instrumento de pesquisa, parte integrante do Projeto MELHORAção, foi ela-
borado de forma colaborativa e resultou na identificação dos fatores considerados 
ideais para o funcionamento dos JEFs, que englobam: o ambiente físico, os serviços 
oferecidos, as condições de trabalho, as condições de funcionamento, a prioridade de 
julgamento, o tempo de tramitação processual e a situação do acervo em tramitação.
Para responder à pesquisa, basta acessar o portal do TRF e clicar no banner “O JEF 
que queremos”, no canto direito da página.

Crime e Castigo
O que leva uma pessoa a cometer 

um crime? Pobreza, situação social, 
vontade, superioridade, ganância? E 
qual é a consequência desse crime? A 
reflexão sobre o que leva alguém a co-
meter um crime e o que acontece com 
essa pessoa é o que Fiodor Dostoiévski 
faz neste que é um de seus mais famo-
sos romances.

O livro conta a 
história de Raskólni-
kov, jovem que aban-
donou a faculdade 
de direito em São 
Petersburgo. Vivendo 
há algum tempo lon-
ge da família e com 
dificuldades finan-
ceiras. Ele monta um 
plano para conseguir 
dinheiro. 

Alióna Ivanovna, uma velha que 
penhora objetos de valor, é escolhida 
para ser sua vítima, uma mulher ra-
bugenta que arranca dos seus clien-
tes até o último fiozinho de ouro. 

O ex-estudante, inteligente e orgu-
lhoso, decide assassinar velha, crente 
de que estaria fazendo um bem às pes-
soas que faziam negócios com ela. Mas 
também mata a irmã dela, uma mulher 
boa que nunca lhe fez mal. É a reação 
dele ao crime que permeia todo o res-
to da narrativa, mostrando sua imensa 
culpa quando se descobre o crime. 

Dostoiévski se estende minuciosa-
mente em todos os pensamentos das 
personagens, principalmente aos do 
jovem assassino. E também cria di-
versas tramas que trabalham valores 
e moral do homem que enriquecem 
ainda mais a história.

Obrigatória

Leitura

Luto oficial
A Portaria PRESI/SECGE 57, de 

5/3/214, declara luto oficial por três 
dias  no TRF1 e suas Seções e Subse-
ções Judiciárias, em decorrência do fa-
lecimento do desembargador federal Le-
omar Barros Amorim de Sousa, ocorrido 
ontem em São Paulo.


