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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Paulo Sérgio Campos Teixeira (Núcleo de Conciliação), Tereza Cristina Gasse 

de Carvalho (NUASG), Tiago Vasconcelos Santana (Irecê), Gabriel Fontes de Oliveira 
(13ª Vara), Jaqueline Cordeiro Pereira (Bom Jesus da Lapa), Marcos Alves de Mene-
zes (Paulo Afonso), Alisson Alves Santos e Bruno Teixeira Andrade  (ambos de Itabu-
na). Amanhã: Murilo Oliveira Nascimento (Ilhéus)

 Parabéns!

Contribua para o Jubileu 
de Ouro da Justiça 
Federal na Bahia

A Seção Judiciária da Bahia está pre-
parando as comemorações do Jubileu de 
Ouro da sua instalação. Para isso, a comis-
sião encarregada dos preparativos da festa 
está colecionando histórias e fotos sobre a 
nossa Seção Judiciária para as homena-
gens e registro audiovisual.

Se você tem sugestões de histórias que  
considera relevantes, escreva para o e-
-mail: jubileu.ouro.ba@trf1.jus.br.

TRF1 mantém sentença de juiz federal 
da Bahia contra motorista que dirigiu 

embriagado e tentou subornar policiais
A 3ª Turma do TRF1, à unanimidade, 

deu parcial provimento à apelação de um 
réu sentenciado pelo juiz federal da 1ª Vara 
da Subseção de Subseção Vitória da Con-
quista, João Batista de Castro Jr. pela prá-
tica dos crimes de dirigir veículo automotor 
sob o efeito de álcool e de corrupção ativa.

Segundo o MPF, o acusado conduzia um 
caminhão quando realizou manobra não 
permitida de conversão para ingressar em 
posto de gasolina sem a devida sinalização. 
A ocorrência por pouco não causou grave 
acidente com a colisão do caminhão com 
um automóvel conduzido por policiais rodo-
viários federais, no município de Poções.

Após a abordagem, o motorista do ca-
minhão foi submetido ao teste de alcoole-
mia por meio do qual foi constatado que 
ele apresentava 0.73 mg/l de teor alcoóli-
co, sendo proferida voz de prisão por estar 
conduzindo veículo sob efeito de álcool.

Segundo o MPF, o denunciado, ao ser 
encaminhado para o Posto da Polícia Ro-
doviária Federal, tentou corromper os po-
liciais com a quantia de R$ 200,00 reais 
para que fosse desfeito o flagrante.

Segundo a sentença, “O réu, esponta-
neamente, ofereceu vantagem indevida ao 
policial para que este deixasse de autuar 
sua infração de trânsito. Tal conduta, in-
clusive, não escapou da visão de tercei-
ro, quando aquele primeiro agente, ao 
solicitar que acusado repetisse oferta na 
presença de outra autoridade, resguardou 
circunstância da prisão em flagrante, con-
tando, desse modo, com mais uma teste-
munha do evento delituoso praticado.”

A relatora, juíza federal convocada Ro-
géria Maria Castro Debelli, entendeu que os 
depoimentos colhidos na fase extrajudicial, 
especialmente os dos agentes responsáveis 
pela prisão em flagrante do réu, não devem 

ser desprezados, sobretudo no que tange 
ao crime de corrupção ativa, cuja execução 
frequentemente acontece entre o corruptor 
e a vítima, particularmente.

A magistrada destacou que constam 
provas suficientes de materialidade e de 
autoria delitivas além de o elemento sub-
jetivo do tipo penal, “não merecendo pros-
perar a irresignação do apelante no que 
diz respeito à sua pretensão de ver a sen-
tença reformada, para ser absolvido”.

O Colegiado deu parcial provimento à 
apelação do réu, diminuindo a razão de 
cada um dos 20 dias-multa para apenas 
1/20 do valor do salário mínimo vigente 
à época dos fatos, para que sejam obser-
vados os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade quanto à finalidade re-
pressora e preventiva da pena.

Fonte: TRF1

No último dia 20/03 foi comemorado o 
aniversário do servidor Zacarias Vitorino de 
Oliveira Filho, diretor do NUCOI - Núcleo 
de Controle Interno, com uma festinha sur-
presa bastante concorrida, organizada pe-
los servidores daquela unidade.

Não faltaram a mesa farta de doces, tor-
ta e salgadinhos, flores e confraternização. 
Estiveram presentes a diretora da SECAD, 
Manuela Maciel, diretores de núcleos e 

Servidores comemoram aniversário 
do diretor do NUCOI Margem da Palavra

É sempre tempo de ser solidário...
e de prestar contas

Nós, da Comissão de Ação Social estávamos devendo notícias 
dos eventos realizados com os nossos funcionários terceirizados no final do ano 
passado, mas antes tarde do que nunca, não é?

Foi um sucesso a campanha de arrecadação anual, realizada entre servidores 
e magistrados para a festa de confraternização natalina dos nossos prestadores de 
serviço.

 O valor de contribuição sugerido, R$30,00, foi seguido pela maioria dos doa-
dores, tendo sido arrecadado o total de R$10.380,00, o que possibilitou a entrega 
de 254 kits contendo um queijo reino e uma caixa de chocolates.

E nada melhor do que receber os kits saboreando uma deliciosa feijoada pre-
parada por nossas copeiras caprichosíssimas. Foi o que aconteceu, no dia 20 de 
dezembro, no prédio sede e no prédio dos JEFs. Difícil foi saber qual feijoada estava 
mais gostosa...

Agradeço, em nome da Comissão de Ação Social, a todos os servidores e ma-
gistrados que aderiram à nossa campanha, proporcionando aos funcionários tercei-
rizados esses momentos de alegria e confraternização. E vamos combinar que eles 
bem que merecem.

A prestação de contas com as respectivas notas fiscais dos gastos estão à dispo-
sição dos interessados. É só me procurar no Pro-Social, 1º subsolo.

Um abraço a todos.
Por Rosane Cerqueira-NUBES

servidores de diversas áreas como NUCAF, 
Engenharia, NUCJU, NUTEC, NUASG, Pro-
-Social, SECAD e DIREF.

Os servidores do NUCOI manifestaram 
a satisfação em ter como chefe o colega 
Zacarias, ressaltando que, por ser uma 
pessoa simples, tranquila e cooperativa, 
o ambiente de trabalho ao seu lado sem-
pre é muito leve e agradável.


