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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Laís do Espírito Santo Pereira 
(NUCRE), Vivian Maria Ferreira de Brito 
(16ª Vara) e Edna Alcântara de Macedo 
(CS Gestão). Amanhã: Clidemário Fer-
reira (19ª Vara), Julia Lamego Olivei-
ra (Ilhéus), José Américo Pires Ribeiro 
(NUCRE), Horácio da Silva Ribeiro Neto 
(NUASG) e Maximiano Albuquerque 
Neto (Feira de Santana). Parabéns! 

Está disponível no Portal do Servidor a 
consulta a legislação, regulamentos, por-
tarias, normativos do TRF1, do CJF e do 
CNJ que tratam de matérias de interesse 
dos servidores, tanto para fins de consulta 
como também para subsidiar as áreas de 
Assessoria Jurídica, Recursos Humanos, 
Controle Interno e outras unidades admi-
nistrativas do TRF1, Seções e Subseções 

O CNJ realizou reunião para tratar da 
criação de um banco de dados com infor-
mações técnicas para subsidiar magistrados 
de todo o País em ações judiciais na área da 
saúde. A medida atende ao termo de coope-
ração entre o CNJ e o Ministério da Saúde.

O Comitê Executivo Nacional do Fórum 
Nacional do Judiciário para a Saúde do CNJ 
e o Comitê Executivo Nacional do Fórum da 
Saúde terão a primeira oficina em março.

O sistema conterá notas técnicas e 
pareceres técnico-científicos, elaborados 
com fundamento na medicina baseada em 
evidência, emitidos pelos Núcleos de Ava-
liação de Tecnologia em Saúde e de Apoio 
Técnico do Poder Judiciário, além de outros 
pareceres já existentes em outros bancos 
de dados. 

Selo Estratégia 
em Ação: Comissão 
homologa resultado
A Comissão Avaliadora do Selo Estra-

tégia em Ação reuniu-se na Diretoria-Geral 
da Secretaria do TRF1 para deliberar sobre 
o processo de outorga do Selo. O resultado 
preliminar, apresentado pela Divisão de Es-
tatística, foi homologado e será divulgado 
ainda na primeira quinzena de fevereiro.

Na reunião foram deliberados alguns 
pontos que serão incorporados à Portaria 
Presi 348/2016, que trata do tema.

1. A Meta 3 (aumentar o percentual de 
casos encerrados por intermédio da conci-
liação em relação ao ano anterior) – NÃO 
é aplicável às varas criminais e às turmas 
recursais, nos termos do inciso II do art. 6º 
da Portaria Presi nº 348/2016;

2. Os recursos, após a divulgação do 
resultado preliminar, poderão ser apresenta-
dos à comissão em até 5 dias úteis, por for-
mulário específico a ser criado no PAe/SEI.

A comissão terá prazo de 5 dias úteis 
para responder aos recursos e a outorga do 
Selo Estratégia em Ação categoria Diaman-
te será feita pelo presidente do Tribunal e 
dar-se-á em cerimônia pública retransmiti-
da por videoconferência a todas as Seções 
e Subseções Judiciárias com a presença 
de, pelo menos, um magistrado e um servi-
dor das unidades jurisdicionais agraciadas.

O Selo das categorias Ouro, Prata e 
Bronze serão encaminhados às unidades 
agraciadas, podendo o diretor do Foro rea-
lizar a solenidade de entrega.

TRF1 mantém sentença de juiz federal 
da Bahia que condenou motorista por 

tentativa de subornar policial rodoviário

A 3ª Turma do TRF1 negou provimen-
to à apelação de um motorista condenado 
pelo juiz federal João Batista de Castro Jr, 
da 1ª Vara da Subseção de Vitória da Con-
quista, entendendo que a condenação por 
tentar subornar um policial não afrontou o 
princípio in dubio pro reo ao aceitar prova 
testemunhal de agente da polícia firman-
do que é impossível desclassificar o depoi-
mento de agente da polícia somente em 
virtude de sua condição profissional. 

Policiais rodoviários abordaram o mo-
torista na BR 116 por ele dirigir perigosa-
mente e na iminência de causar um aci-
dente. Para tentar se livrar da prisão em 
flagrante, o motorista, embriagado, teria 
oferecido a um dos agentes no local uma 
nota de R$ 100,00.

Na primeira instância, o réu foi 
condenado à pena de dois anos de 
reclusão e dez dias multa. No recur-
so, alegou que a materialidade e a 
autoria do delito não foram compro-
vadas, uma vez que a prova teste-
munhal foi colhida durante a fase 
policial, sendo insuficiente para em-
basar a condenação.

O relator do processo, juiz fede-
ral convocado Márcio Sá Araújo, es-
clareceu que o crime de corrupção 

ativa é formal, bastando o oferecimento de 
vantagem indevida, independentemente da 
aceitação do suborno. “O dolo consiste na 
vontade consciente do agente em solicitar, 
exigir, cobrar ou obter para si ou para ou-
trem vantagem ou promessa de vantagem, 
sob a justificativa de exercer influência”, 
ressaltou.

O magistrado sustentou que a materia-
lidade e autoria do delito foram comprova-
das por diversos documentos, depoimentos 
testemunhais dos policiais e o interrogató-
rio do réu diante da autoridade policial.

Quanto à análise do interrogatório, o 
relator destacou afirmações do indiciado 
que não deixavam dúvidas sobre a acusa-
ção policial, entre elas: que se negou a fa-

zer o teste do bafômetro porque acreditava 
que não era necessário; que, em virtude 
de trabalhar com limitações de horário, 
efetivamente tomava ‘arrebites’ e solicitar 
a devolução dos cem reais não aceitos pe-
los policiais.

“Se tomarmos por duvidoso os depoi-
mentos do policial, neste caso, estare-
mos negando crédito à polícia e contra-
riando entendimento do próprio STJ”, 
afirmou o relator. E ressaltou jurispru-
dência do Superior Tribunal de Justiça, 
segundo a qual “a prova testemunhal 
obtida por depoimento de agente poli-
cial não se desclassifica tão só pela sua 
condição de trabalho realizado; é pre-
ciso evidenciar que ele tenha interesse 
particular na investigação ou, tal como 
ocorre com demais testemunhas, que 
suas declarações não se harmonizem 
com outras provas idôneas”.

O magistrado entendeu que a sentença 
foi correta na estipulação pouco acima do 
mínimo legal. “O grau de reprovação da 
conduta praticada é bastante acentuado, 
considerando que dirigir embriagado ex-
põe a vida de inúmeras pessoas a risco”, 
frisou.

Fonte: TRF1

Doação de sangue
A servidora Silvana Fahel, da 2ª Vara, 

solicita doação de sangue para Maria Oíivia 
Falcão Carrilho, pessoa da sua família.

O horário para coleta de sangue no Hos-
pital Aliança é de 2ª a 6ª, das 7h às 13h, 
e aos sábados, das 8h às 11h30. Informa-
ções: 2108-4693. Os voluntários devem 
examinar a lista abaixo para verificar as 
exigências para doação.

Condições que impedem a doação:

• Ter menos de 18 ou mais de 69 
anos; • Pesar menos de 55 kg; • Ter do-
ado há menos de 30   dias; • Ter dormido 
menos de 6 horas; • Ingestão de alco-
ól nas últimas 24h; • Ter tido Hepatite 
após os 11 anos ou Chagas em qualquer 
época. Estar com gripe, febre, diarreia, 
ferimento, tratamento odontológico ou in-
flamação recente; • Ter  feito tatuagem 
ou piercing há menos de 1 ano; • Ter 
comportamento sexual de risco; • Estar 
grávida, amamentando ou 6 meses após 
o parto; • Ter feito endoscopia ha me-
nos de 6 meses; • Ter ou ter tido Câncer, 
Diabetes ou Doenças da Tireóide ou ter 
tido episódios de Epilepsia, Foco ou Con-
vulsão; • Usuários de drogas de abuso e 
seus parceiros sexuais; • Estar em jejum 
ou ter ingerido uma refeição maior (almo-
ço) há menos de 2 horas da doação. • 
Estar usando algumas medicação; • Es-
tar de motocicleta.

Outras condições que contra indiquem 
a doação serão avaliadas na entrevista clí-
nica que precede ao ato da doação.

Portal do Servidor auxilia 
em consultas relacionadas a 

matérias de interesse dos servidores
Judiciárias da 1ª Região na instrução de 
processos, prestação de informações e 
orientação para responder a consultas na 
respectiva área de competência.

A atualização do Portal é responsabili-
dade da Divisão de Legislação de Pessoal/
SECGP, e o acesso pode ser feito via intra-
net, no portal do servidor/servidor/Recur-
sos Humanos/Legislação.

CNJ promove treinamento para 
enfrentar a judicialização da saúde

Desde a aprovação da Resolução n. 
238/2016 do CNJ, que prevê a especiali-
zação de varas de saúde, seis unidades já 
foram instaladas no País. O TRF1 instituiu, 
por meio da Portaria Presi 362/2016, gru-
po de trabalho para estudar a viabilidade 
da especialização de varas federais em ma-
téria de saúde pública. No último dia 9/2, 
a comissão apresentou ao presidente do 
TRF1, o relatório final.

De 2010 até julho de 2016, os custos 
da União totalizaram R$ 3,9 bilhões com 
o cumprimento das sentenças. Só neste 
ano já foram desembolsados R$ 730,6 
milhões. Somados os gastos da União, 
estados e municípios, a previsão é que o 
montante chegue a R$ 7 bilhões em judi-
cialização em 2017. Em 2015, foram gas-
tos R$ 5 bilhões.

Escreva sua opinião 
para a Revista do TRF1


