
Aniversariantes
Hoje: Fábio Damasceno Silva (SECAD) 
e Alexandre Araújo (Delta). Amanhã:   
Mônica de Cássia da Cruz (20ª Vara) e 
Edna Alcântara de Macedo (Delta).

Parabéns!!!

Edição n. 3.785. Salvador – Bahia. Quinta-feira, 14/02/2013.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz Federal Ávio 
Mozar José Ferraz de Novaes, Diretor do Foro da Seção 
Judiciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, 
revisão, fotos e distribuição: SECOS. Diagramação e 
Impressão: SETEDI. Tiragem: 24 exemplares. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. En-
dereço: Av. Ulysses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 41213-
970. Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Os Miseráveis
Um homem condenado a anos de 

prisão por ter roubado um pão pode não 
soar estranho no Brasil. Mas nenhum 
caso rendeu uma história tão extraor-
dinária como a de Jean Valjean, o pro-
tagonista maltrapilho de Os Miseráveis, 
de Victor Hugo, um clássico da literatura 
francesa que já inspirou seriados, mu-
sicais e acaba de virar mais um filme, 
desta vez indicado a oito Oscars.

Historiadores dizem que o autor de O 
Corcunda de Notre Dame e Os Trabalha-
dores do Mar escreveu mais de 1 milhão 
de versos, além de engajar-se nas lutas 
políticas e ideológicas do século 19. Nas 
mais de mil páginas de Os Miseráveis, 
publicado em 1862, ele radiografa a 
miséria da França revolucionária, que 
embrutecia milhares de pessoas nos ar-
redores de Paris, transformando-as em 
animais na luta por comida. 

Jean Valjean é um deles, condenado 
a passar cinco anos nas galés por causa 
de um pedaço de pão roubado quando 
não mais suportava ver os irmãos pas-
sando fome. A pena vai se esticando 
devido a tentativas de fuga, e ele acaba 
amargando 19 anos atrás das grades.

Os Miseráveis é uma história dila-
cerante em seu realismo incondicional. 
Até quando Valjean é ajudado pelo bispo 
Benvindo, que o acolhe em casa, a bru-
talidade das ruas aflora e ele acaba rou-
bando a prataria. Pego por soldados com 
a prataria marcada com o brasão do bis-
po, espanta-se, desacostumado que es-
tava à bondade, ao ver que este inventa 
uma história à polícia para livrá-lo. 

Como Jean Valjean, personagem ado-
rado por gerações de leitores, o próprio 
Victor Hugo virou paixão nacional, sen-
do um dos poucos escritores franceses 
da época a ter sucesso ainda em vida. 
Tanto que, após sua morte, seu corpo 
ficou dias em exposição sob o Arco do 
Triunfo para ser homenageado por quase 
1 milhão de pessoas.

Obrigatória

LeituraJuízes federais fazem sugestões para reformas 
dos Códigos Penal e Processual Penal

Preocupada com os problemas que es-
tão surgindo com a reforma do Código Pe-
nal e do Código de Processo Penal, a Asso-
ciação dos Juízes Federais do Brasil tomou 
duas importantes iniciativas. Primeiro, 
advertiu o Congresso para a má qualidade 
dos dispositivos relativos aos crimes finan-
ceiros, alegando que a tipificação desse 
tipo de delito é confusa e que as penas pre-
vistas são muito mais brandas do que as 
que estão em vigor e, segundo, prometeu 
enviar uma nota técnica ao Senado com 
sugestões para aperfeiçoar os projetos que 
lá estão sendo discutidos. 

Os dois códigos estão em vigor desde 
1940 e 1941, respectivamente. Apesar de 
considerar sua reforma necessária e opor-
tuna, os juízes criminais federais discordam 
do modo como vem sendo conduzida. Ins-
talada em 2011, a comissão especial do 
Senado encarregada de preparar a reforma 
do sistema criminal do País elaborou um 
projeto de Código Penal que foi muito mal 
recebido por magistrados, procuradores de 
Justiça e criminalistas. 

Em audiência pública no Instituto Bra-
sileiro de Ciências Criminais, a entidade 
alegou que a comissão cedeu a interesses 
políticos, grupos de pressão e corporações 
profissionais. Na ocasião, juristas respeita-
dos classificaram o projeto como "obsceno". 

Segundo eles, a proposta contém incoe-
rências e deixa a desejar em muitos pontos, 
incorporando inovações que não têm apoio 
entre os especialistas em direito penal. No 
caso dos crimes financeiros, por exemplo, 
o projeto deixa de listar, como delito, o fun-
cionamento de instituição financeira não 
autorizada e a adoção de contabilidade 
paralela pelos bancos. Além disso, limita o 
conceito jurídico de evasão de divisas ape-
nas à saída física do dinheiro. Isso significa 
que um doleiro que fizer uma remessa por 
meios eletrônicos ficaria livre de punição. 

Juízes federais consideram que a comis-
são cedeu às pressões da OAB, introduzindo 
no projeto artigo que criminaliza eventuais 
violações das prerrogativas dos advogados. 
Além de alegar que seus filiados não são 
subordinados hierarquicamente aos juízes, 
a entidade acusa a magistratura de "calar" 
e "humilhar" os advogados. 

Os juízes federais consideram as preten-
sões da OAB exageradas e afirmam que a 
proposta da entidade acolhida pela comis-
são viola a independência do juiz. "A crimi-
nalização das violações das prerrogativas 
dos advogados gera temor e insegurança. 
Se o magistrado indefere o pedido de um 
advogado, não é o caso de se imputar um 
crime, mas apenas de impetrar um recurso 
judicial", afirma o juiz federal Rafael Wolff.

Entre as sugestões que a Ajufe apre-
sentará à comissão de reforma do Códi-
go Penal e do Código de Processo Penal, 
duas merecem destaques: alterar os crité-
rios de contagem do prazo de prescrição 
e ampliar o sistema de delação premia-
da. Inspirando-se no plea bargain vigente 
na legislação processual penal dos Esta-
dos Unidos, os juízes federais defendem 
a adoção de um mecanismo processual 
pelo qual o acusado pode fazer um acor-
do para confessar o crime, em troca da 
redução da pena. 

No sistema da delação premiada, para 
reduzir a pena, um dos acusados contribui 
com informações sobre terceiros envolvidos 
no crime. Já no sistema da plea bargain, o 
acordo abrange apenas o réu e o crime por 
ele praticado - e a negociação tem de ser 
feita tanto com o juiz como com o Minis-
tério Público. Segundo Sérgio Moro, 85% 
dos casos criminais na Justiça Federal dos 
Estados Unidos terminam em acordo. "Esse 
sistema possibilita a resolução de casos 
singelos de forma mais rápida, permitindo 
ao Judiciário concentrar o foco nos casos 
mais complexos". 

Algumas das propostas da Ajufe já es-
tão contempladas no projeto elaborado 
pela comissão do Senado. Para a entidade, 
contudo, a reforma do Código Penal e do 
Código de Processo Penal será demorada, 
mas projetos específicos sobre aumento do 
prazo de prescrição de crimes e a introdu-
ção do plea bargain poderiam ser aprova-
dos mais rapidamente. 

Supremo enfrentará polêmica 
da liberação do uso de drogas 

A descriminalização do uso de drogas 
deverá ser a próxima polêmica a ser en-
frentada pelos 11 ministros do Supremo 
Tribunal Federal.

O plenário já declarou que o recurso ex-
traordinário 635.659 é um tema de reper-
cussão geral, o que implica que a decisão 
da Corte criará um norte jurídico que deve 
ser seguido por todos os tribunais. 

A expectativa é de que o recurso seja 
apreciado pelos ministros ainda no primei-
ro semestre. O presidente do STF, ministro 
Joaquim Barbosa, afirmou que deseja ver 
o assunto julgado em sua gestão. O relator, 
ministro Gilmar Mendes incluirá o tema na 
pauta de julgamentos. 

A descriminalização das drogas chegou 
ao STF por iniciativa da Defensoria Pública 

de São Paulo. Para evitar a condenação de 
um mecânico flagrado com 3 gramas de 
maconha dentro de uma penitenciária, a 
Defensoria argumentou que o artigo 28 da 
Lei 11.343/2006 é inconstitucional. 

O artigo prevê prestação de serviços 
para a comunidade ou prisão de até dez 
meses para quem adquirir, guardar, arma-
zenar ou trouxer consigo, para consumo 
pessoal, drogas sem autorização. 

A Defensoria Pública sustenta que o Es-
tado está violando a privacidade dos cida-
dãos ao proibir o porte para consumo pró-
prio e argumenta que o uso de drogas não é 
lesivo aos direitos de outras pessoas. 

O Ministério Público já se manifestou 
ponderando que "aquele que traz consigo 
droga de uso próprio, por si só, contribui 
para a propagação do vício no meio social" 
- ou seja, os dependentes estariam também 
afetando a saúde da sociedade. 

O tema também está na pauta do Con-
gresso Nacional. O Senado analisa propos-
ta de alteração do Código Penal prevendo a 
descriminalização do uso. 

De acordo com a proposta elaborada 
por uma comissão de juristas, seria permi-
tido comprar, guardar e até plantar, desde 
que comprovado que a prática seria para 
consumo próprio pelo prazo de cinco dias. 

A quantidade seria regulamentada pela 
Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sa-
nitária). A proposta, contudo, ainda não 
tem data para ser votada.

Soropositivo é isento 
do imposto de renda
O recebimento do benefício de aposenta-

doria por soropositivo é considerado isento 
de imposto de renda. Esse foi o entendimen-
to da 7ª Turma do TRF 1 ao analisar ape-
lação da Fazenda Nacional que sustentava 
que, conforme parecer de junta médica, o 
demandante era portador do vírus HIV sem 
qualquer sintoma da síndrome e requereu 
reforma da sentença que isentou o autor do 
recolhimento de imposto de renda sobre os 
proventos de sua aposentadoria.

O relator, juiz federal Naiber Pontes de 
Almeida, contestou os argumentos apresen-
tados pela Fazenda Nacional. “O fato de a 
junta médica da Secretaria Executiva do 
Ministério da Fazenda da Bahia ter conclu-
ído que o autor não apresenta evidências 
da doença e ou incapacidade gerada por 
ela, não se mostra suficiente para revogar a 
isenção antes reconhecida”, explicou.

Segundo o magistrado, “de acordo com 
entendimento recente do Supremo Tribu-
nal Federal, o julgador pode, corroborado 
pelas provas dos autos, entender válidos 
laudos médicos expedidos por serviço mé-
dico particular, para fins de isenção do 
imposto de renda”.

Com tais fundamentos, a 7ª Turma, de 
forma unânime, negou provimento à apela-
ção formulada pela Fazenda Nacional.
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