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Seminário em Vitória 
de Conquista discute 
desafios da advocacia

A sede da Subseção da OAB em Vi-
tória da Conquista realiza amanhã o Se-
minário Novos Desafios da Advocacia, a 
partir das 19h, evento cuja coordenação 
científica está a cargo do Juiz federal 
João Batista, titular da 1ª Vara da Sub-
seção Judiciária naquele município e  
professor de Direito da Universidade do 
Estado da Bahia.

Segundo o magistrado, o evento tem o 
intuito de promover discussões regionali-
zadas de questões atuais, estabelecendo 
conexões entre a consciência social de 
problemas jurídicos e a disposição, no 
sistema, de mecanismos normativos efi-
cientes de proteção.

O evento contará com a presença do 
ministro Humberto Martins, do STJ, dos 
desembargadores Nilson Castelo Branco 
e Pedro Guerra, do Tribunal de Justiça da 
Bahia, e do presidente da OAB-BA, Luiz 
Viana Queiroz.

Doações para
crianças do Hospital 
Martagão Gesteira

As servidoras desta Seccional Dóris 
Fernandes e Maria Eugênia Ribeiro Laje 
e o enfermeiro do Pro-Social Cristiano 
Cardozo realizarão uma ação filantrópica 
neste domingo, 18, no hospital Martagão 
Gesteira, com atividades de palhaçaria e 
contação de histórias para as crianças ali 
internadas e residentes. 

Em paralelo, também fazem uma 
campanha de doação de materiais para a 
brinquedoteca do hospital, como lápis de 
cor, giz de cera, cola de papel, hidrocor 
e tinta guache. Para tanto, contam com 
a contribuição dos colegas da Justiça Fe-
deral. Os materiais podem ser entregues 
até amanhã (16), para Dóris e Cristiano, 
no Pro-Social.

A Resolução Presi nº 33, publicada 
no dia 30 de setembro de 2015, trou-
xe alterações no Regimento Interno dos 
Juizados Especiais Federais (JEFs), das 
Turmas Recursais (TRs) e da Turma Re-
gional de Uniformização (TRU).

A primeira alteração decorreu da 
edição das Resoluções 345 e 347, de 
2015, do Conselho da Justiça Federal 
(CJF). Os documentos dispõem sobre a 
compatibilização dos regimentos internos 
das turmas recursais e das turmas regio-
nais de uniformização à atuação dos ma-
gistrados integrantes dessas turmas com 
exclusividade de funções. A mudança no 
Regimento Interno da Turma Nacional de 

Resolução altera o Regimento Interno 
dos JEFs, Turmas Recursais e TRU

Uniformização dos Juizados (TNU/JEFs) 
possibilita que a parte interponha agravo 
nos próprios autos, na hipótese de inad-
missão preliminar dos pedidos de unifor-
mização de jurisprudência.

A adaptação foi necessária porque o 
Regimento Interno JEF-TR-TRU trazia a 
possibilidade de requerimento de sub-
missão do feito, no caso de não admissão 
do incidente. Foram promovidas, ainda, 
alterações nos artigos que tratam da su-
plência e da substituição nas turmas re-
cursais, com a conceituação das expres-
sões “suplente”, “substituto eventual” e 
“responder pelo acervo”.

Fonte: Primeira Região Infojef

TRF1 considera ineficaz medida cautelar 
para apreensão de passaportes vencidos

A 4ª Turma do TRF1 manteve decisão 
da 2ª Vara Federal de Vitória da Conquista 
(BA) que atendeu ao pedido de devolução 
do passaporte apreendido e a restituição 
de dois veículos à parte autora, apreen-
didos pela Polícia Federal no transcorrer 
da “Operação Cáften”. O Colegiado seguiu 
o voto do relator, juiz federal convocado 
Marcus Vinicius Reis Bastos.

Na decisão recorrida, proferida em 
18/07/14, o Juízo de primeiro grau des-
tacou que as medidas assecuratórias de-
cretadas foram efetivadas no mês de maio 
de 2010, inexistindo até aquele momento 
o oferecimento de denúncia. “É de se ob-
servar que há, evidentemente, a possibi-
lidade de o requerido se evadir do país. 
No entanto, não é crível que este Juízo 
imponha, mais de quatro anos após a de-
flagração de uma operação policial, res-
trições ao direito de ir vir de um cidadão 
sem a existência de um libelo acusató-
rio”, afirma o magistrado.

No recurso apresentado, o Ministério 
Público Federal (MPF) busca a reforma 
da decisão ao argumento de que há evi-
dências suficientes de que a restituição 
dos passaportes poderia levar o acusado 
a sair do país, uma vez que mantém ne-
gócios e recursos financeiros no exterior. 
“Baseado no princípio da instrumentali-
dade das formas, e dentro do poder ge-
ral de cautela do juiz, este órgão requer 
medida cautelar, prevista no art. 320 do 

CPP, a fim de que o acusado seja proibi-
do de ausentar-se do país, durante toda 
a persecução penal”, sustentou.

Os integrantes da 4ª Turma, ao ana-
lisarem o caso, rejeitaram as alegações 
trazidas pelo MPF. “O exercício do poder 
geral de cautela, aplicável por analogia 
ao processo penal, sobretudo pelo que 
enuncia a Constituição Federal, garante 
ser possível o provimento jurisdicional 

para determinar, mesmo de ofício, a ado-
ção de medida cautelar que venha garan-
tir a utilidade da justa pretensão deduzi-
da na ação penal”, explicou o relator.

No entanto, na questão em apreço, 
“não merece provimento pedido de me-
dida cautelar a fim de proibir o acusa-
do de ausentar-se do país, ou mesmo a 
pretensão de nova apreensão dos pas-
saportes restituídos pela decisão recor-
rida, quando a medida pretendida for 
ineficaz, tendo em vista que os passa-
portes estão com a validade vencida e 
não consta nos autos informação de que 
tenha o apelado conseguido novo passa-
porte que o autorizasse a deixar o país”, 
ponderou.

Fonte: TRF - 1ª Região, em 14/10/15.


