
Em fevereiro de 2003, o JFH publi-
cou as notícias que destacamos abaixo.

11/02/2003-Juizado Especial Fede-
ral realiza agendamento diário a partir 
de hoje - O Juizado Especial Federal 
Cível estará realizando agendamento 
diário, a partir de hoje, no Auditório. 
Numa ação conjunta, a Direção do Foro 
e o Juizado Especial Cível reuniram uma 
equipe de servidores, que atenderá a po-
pulação diariamente, no período das 9h 
às 18h. Ao serem atendidos, os usuários 
já sairão com a data e horário marcados 
para ingressar com ação judicial no JEF 
Cível, que realiza atendimento gratuito, 
na primeira fase do processo, em causas 
contra a União, Empresas Públicas, Au-
tarquias e Fundações Federais.

 

18/02/2003 - Agendamento para 
Juizado Especia realizado com sucesso 
- O Juizado Especial Federal Cível vem 
realizando agendamento diário desde 
o dia 11 de fevereiro, quando a DIREF 
mobilizou uma equipe de servidores 
para atender à população. Durante esta 
primeira semana, foram atendidas cer-
ca de 1.200 pessoas. Anteriormente, o 
agendamento era realizado em uma data 
pré-determinada, a cada dois meses. 

Com a expectativa de grande deman-
da, a equipe de servidores foi amplia-
dapara atender os usuários no menor 
tempo possível. O atendimento pessoal 
e telefônico foi iniciado às 9h, mobi-
lizando toda a equipe de servidores e 
estagiários do JEF Cível e 15 servidores 
da área administrativa. O atendimento 
estava sendo realizado no auditório, 
que esteve completamente ocupado no 
início da manhã e, por volta das 11h, 
já estava sem filas, com atendimento 
imediato dos usuários.

Aniversariantes
Hoje: Carla Fugiwara Santos (NUCRE), 
Kátia Fernandes Pereira (NUCAF), An-
dréia Oliveira de Menezes (NUCAF), 
Mario Cleydson Góis de Oliveira e Eral-
do Alves Amorim (ambos de Feira de 
Santana).Amanhã: Ana Cristina Ferreira 
Mendes (2ª Vara), Lourival Matos (NU-
CJU), Arlete Chaves Silva (Eunápolis) e 
Matheus de Souza Carvalho (Juazeiro).

Parabéns!!!
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CPI da Câmara dos Deputados que investiga 
tráfico de pessoas ouviu réus nesta Seccional

 A Comissão Parlamentar 
de Inquérito da Câmara dos 
Deputados que investiga o 
tráfico de pessoas ouviu, na 
última quinta-feira, 21/02, 
na sede desta Seccional, o 
casal preso pela Polícia Fe-
deral na Bahia, suspeito de 
recrutar mulheres baianas 
para prostituição na Espa-
nha. A prisão do casal foi 
determinada pelo juiz fede-
ral substituto no exercício 
da titularidade plena da 2ª 
Vara Criminal, João Paulo Pirôpo de Abreu, 
que assistiu ao depoimento dos réus e deu 
todo apoio aos integrantes da CPI na sua 
passagem pela Seção Judiciária da Bahia. 

Integraram a comissão na visita à Bahia 
os deputados federais, Arnaldo Jordy, pre-
sidente; Luiz Couto, vice-presidente, além 
do parlamentar federal José Augusto Maia.

Durante o depoimento da suspeita de 
participação no esquema, Elizânia dos 
Santos Evangelista, o advogado de defesa, 
Rogério Mattos, interrompeu suas declara-
ções alegando que a cliente estava confusa. 
A partir de então, a ré parou de responder 
às perguntas dos membros da CPI e alegou 
que só falaria em Juízo.

O casal entrou em contradição em de-
poimentos dados à CPI. Segundo a suspei-
ta, as jovens eram convidadas para traba-
lhar em uma boate na Espanha; já o marido 
dela negou ter conhecimento do que as 
meninas iriam fazer no país estrangeiro.

O suspeito Denilson Costa Pereira foi o 
primeiro a depor (foto acima) e informou 
que sua participação foi apenas a de servir 
de motorista para o espanhol Angel Bermu-
dez Motos, vulgo “Gitano”, proprietário de 
prostíbulos na Espanha. Angel e sua esposa 
Renata Gomes Nunes (prima do réu), tive-
ram respectivamente mandado de prisão e 
de condução coercitiva decretados pelo juiz 
João Paulo Pirôpo de Abreu no processo. 

O réu informou que, quando o espanhol 
esteve no Brasil, em outubro de 2012, ele 
o acompanhou a churrascarias e boates de 
prostituição, mas não sabia das suas inten-
ções. Afirmou que como motorista receberia 
uma quantia de R$ 2 mil pelo serviço, mas 
recebeu apenas metade do valor, pois o es-
panhol deixou o Brasil inesperadamente

Já a suspeita contou à CPI que as jovens 
baianas, libertadas de um bordel na cidade 
de Salamanca, eram convidadas para tra-
balhar em uma boate e foram por livre e es-
pontânea vontade. “Ninguém forçou nada. 
Uma delas até arrumou um gringo e ficou 
por lá”, disse. 

O casal foi preso em Cajazeiras em 
decorrência da Operação Planeta, da PF, 
deflagrada para investigar o tráfico inter-

nacional de mulheres entre 
Brasil e Espanha.

Os dois suspeitos fo-
ram localizados por meio 
de uma denúncia anômima 
da mãe de uma vítima do 
esquema que informou que 
as garotas eram aliciadas 
no bairro de Paripe com a 
promessa de irem para Es-
panha como dançarinas em 
uma casa de shows.

De acordo com Fer-
nando Berbert, coordenador da opera-
ção, quando as jovens chegavam ao país 
tinham os passaportes retidos pelos ali-
ciadores e começavam a trabalhar como 
prostitutas. Ainda segundo o coordenador, 
as vítimas recebiam ameaças de coerção 
moral às suas famílias, além de ameaças 
caso fugissem do local. A operação identi-
ficou cinco garotas brasileiras, uma delas 
já retornou ao Brasil. 

Na operação, foram apreendidos docu-
mentos, computadores e celulares. Duas 
casas de prostituição foram fechadas na ci-
dade Salamanca e uma na cidade de Ávila.

A Bahia é o terceiro estado no país com 
maior incidência deste tipo de crime, se-
gundo dados da Secretaria Nacional de 
Justiça. De 2005 a 2011, 475 pessoas 
foram traficadas.

Os traficantes internacionais optam 
geralmente por mulheres de baixa ren-
da e pouca instrução, que entre 15 e 
27 anos, com cor negra ou morena. Na 
maioria das vezes, as vítimas têm que 
procurar a polícia para conseguir voltar 
para a casa.

Fonte: G1

NUCRE informa 
a servidores sobre 

certidões da Ficha Limpa
O NUCRE informa aos servidores titula-

res de funções de confiança ou cargos em 
comissão da Seção Judiciária da Bahia e 
das suas respectivas subseções, que eles 
deverão encaminhar, até o dia 28/02/2013, 
para o endereço eletrônico secap.declaraco-
es@trf1.jus.br, em PDF, as certidões negati-
vas e a declaração  necessárias para atender 
ao disposto na Resolução n. 156/2012 do 
CNJ (Lei da Ficha Limpa). 

Todos os links para a emissão dos re-
feridos documentos estão disponíveis na 
intranet no Portal da Seção Judiciária da 
Bahia, no caminho “Servidor / Declaração 
Negativa / Certidões-resolução 156 CNJ”. 

JFHHÁ DEZ ANOS

Dê uma utilidade ao lixo eletrônico 


