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Aniversariantes
Hoje: Paulo Machado (14ª Vara), 

Pedro Passos (Turma Recursal), An-
tônio Luiz Dias (NUCJU), Blandson 
Soares (Vitória da Conquista), Bruna 
Ledo (6ª Vara), Euler Negreiros e Már-
cia Nilo do Vale (ambos da 23ª Vara).
Amanhã: Saulo José Casali Bahia, juiz 
federal da 11ª Vara, Jandiara Lima de 
Jesus (COJUES), Sabel Mariana Braga 
de Brito (22ª Vara), Rannieri Facundo 
de Almeida (Paulo Afonso). Parabéns!

Advogados pedem HC em favor de 
todas as presas grávidas e mães 

de crianças até 12 anos
Um grupo de advogados pediu nesta 

segunda-feira, 8/5, que o STF mande sol-
tar todas as presas grávidas ou que sejam 
mães de crianças até 12 anos de idade. O 
Coletivo de Advogados de Direitos Huma-
nos (CADHu) alega que esse público vive 
uma série de violações de direitos e que 
o STJ é uma das autoridades responsáveis 
por negar pelo menos metade dos pedidos 
individuais nesse sentido.

Os autores dizem que o “impacto des-
proporcional” ficou evidente quando a 
ex-primeira dama do Rio de Janeiro con-
seguiu o direito de aguardar processo em 
liberdade. Enquanto isso, segundo a peti-
ção, outras mulheres ficam sem acesso a 
programas de saúde pré-natais, assistência 
regular ao parto e pós-parto, condições ra-
zoáveis de higiene e oportunidade de dar 
às crianças condições adequadas de de-
senvolvimento.

Hoje, apenas 37 ginecologistas são es-
calados para atender toda a população car-
cerária feminina o Brasil, e 63% das unida-
des prisionais no Brasil não têm módulo de 
saúde, conforme levantamento do Ministé-
rio da Justiça de 2015, citado pela CADHu.

“Qual outra instância judicial, que não 
o Supremo Tribunal Federal, teria condi-
ções de apreciar um Habeas Corpus co-
letivo de âmbito nacional, diante do des-
cumprimento da Constituição e das leis 
pelas demais instâncias jurisdicionais na-
cionais?”, questiona o grupo de advogados.

A petição afirma que a jurisprudência já 
admite o uso de HCs para tratar de questões 
com impacto coletivo, como decisões que 
trancam ações penais instauradas sem justa 
causa. Os advogados querem a soltura das 
mães que se encaixam no perfil ou a substi-
tuição da prisão preventiva por domiciliar. O 
pedido ainda não tem relator definido. 

A Lei 13.257/2016 modificou o art. 
318 do Código de Processo Penal para es-
tabelecer que o juiz pode substituir a prisão 
preventiva pela domiciliar se a acusada for 
mãe de criança com menos de 12 anos.

Desde então, o STJ já proferiu 32 de-
cisões colegiadas em que foi determinado 
o cumprimento da prisão preventiva em 
regime domiciliar para mulheres que com-
provaram a necessidade de assistência aos 
filhos com menos de 12 anos.

Do total de beneficiárias da substituição 
do regime prisional, 12 eram representadas 
pela Defensoria Pública. No mesmo perío-
do, ao menos 40 decisões liminares foram 
deferidas para a concessão do benefício.

A concessão da prisão domiciliar é ana-
lisada de acordo com as peculiaridades de 
cada caso, e isso normalmente envolve as-
pectos como as circunstâncias individuais 
da presa, a eventual impossibilidade de as-
sistência aos filhos por outras pessoas e a 
situação econômica da família.

Fonte: CONJUR

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.

Periódicos da Biblioteca
O periódico abaixo se encontra dis-

poníveis na biblioteca. A leitura pode 
ser solicitada pelo ramal 2606.

Revista Jurídica Síntese n. 463 (maio 
de 2016) - Sumário: • Estado democrá-
tico de direito e desvirtuamento ideológi-
co do sistema jurídico – Gustavo Garcia; 
• A valorização da origem constitucional 
do Código de Defesa do Consumidor – 
Felipe Almeida; • A exclusão do sócio 
na Sociedade Ltda. – Alexandra Silva; • 
Depoimento de crianças e adolescentes 
em processo penal: breve análise à ade-
quação entre princípios e regras – João 
Daniel Gomes e Rafael Niebuhr.

Revista Jurídica Síntese n. 464 (ju-
nho de 2016) - Sumário: • Contratos de 
colaboração empresarial: uma via alter-
nativa para afastar a rigidez dos modelos 
societários em benefício do crescimento 
da empresa – Alessandre Canabal; • O 
princípio da informação na pós-moder-
nidade: direito fundamental do consu-
midor para o equilíbrio nas relações de 
consumo – Leonardo Garcia; • Área de 
cabimento dos embargos de declaração 
nos textos legais e na prática judiciária 
– Nelson Monteiro Neto; • Imunidade 
parlamentar à prisão e mutação consti-
tucional – Altecir Bertuol Junior.

Página da Seção Judiciária da Bahia 
no Facebook já tem 600 seguidores

Há quase dois anos, a Seção Judiciária 
da Bahia está no Facebook com intuito de 
estreitar a relação com o público interno, 
advogados e jurisdicionados.

Nossa página é atualizada diariamente, 
sempre divulgando notícias relacionadas à 
Justiça Federal na Bahia, também publica-
das no informativo JFH, bem como datas de 
recesso, suspensão de expedientes, feria-
dos, seminários, eventos oficiais, leilões etc.

Ainda estamos “engatinhando” em 
comparação com as gigantes como as pá-
ginas do CNJ, com mais de 1,7 milhões de 
curtidas; do CJF, com 19 mil curtidas, e 
do TRF1, com mais de 18 mil visitas, mas 
temos uma avaliação de 4,2 em um máxi-
mo de 5. Estamos, assim, com avaliação 
próxima à das páginas do Facebook do CNJ 
(4,5) e do CJF (4,4).

As páginas de relacionamen-
to são um importante e eficiente 
meio de comunicação institucio-
nal e, principalmente de intera-
ção com o cidadão. São mais do 
que apenas um canal de notícias 
ou extensão dos sites oficiais.

Ao “curtir” uma página no 
Facebook, nosso usuário passa 
a receber diariamente todas as 
atualizações, podendo comentá-
-las, compartilhá-las e difundi-
-las pela rede social já que 
quando o leitor curte ou compar-
tilha uma página, seus amigos 
também visualizam o conteúdo 
como uma indicação.

Esta é uma ferramenta que 
permite promover e divulgar conteúdos que 
sejam mais interessantes e bem avaliados 
para os curtidores, proporcionando o enga-
jamento da página e a elevação do alcance 
das publicações.

Dentre os benefícios de utilizar o Fa-
cebook como ferramenta de comunicação 
organizacional, destacam-se as possibilida-
des de a instituição se aproximar do seu 
público, realizar promoções exclusivas, 
conhecer as necessidades dos leitores, 

aumento do potencial de comunicação e 
mensurar os resultados das suas ações.

Desde a criação da página da Seccio-
nal da Bahia, temos recebido uma média 
de 300 visitas por dia e alcance de quase 
600 pessoas por semana que comparti-
lham as reportagens e publicações. Somos 
acompanhados por escritórios de advocacia, 
estagiários, servidores, juízes federais e de-
sembargadores federais ativos e aposenta-
dos além de centenas de leitores externos. 
Já recebemos 600 curtidas nesse período, 
o que significa que todas essas pessoas re-
cebem diariamente nossas atualizações nos 
seus perfis.

Também recebemos mensagens e di-
versos pedidos de informação dos nossos 
leitores diretamente pela página oficial do 
Facebook, sem a intermediação de e-mails 
ou telefones. As respostas são fornecidas 
com brevidade e o tempo de resposta é um 
fator mensurado pelo programa, dando a 
oportunidade de avaliarmos a agilidade do 
nosso atendimento.

Acesse a página “Justiça Federal - Se-
ção Judiciária da Bahia” no Facebook e dei-
xe sua curtida. Ajude-nos a ampliar o nosso 
alcance sugerindo nossa página aos seus 
amigos do Facebook. 

Subseção de Feira de 
Santana realiza Ciclo 

de Palestras sobre 
Conciliação

A Subseção Judiciária de Feira de San-
tana realiza amanhã, 11/5, o I Ciclo de 
Palestras sobre Conciliação. O evento, pro-
movido pelo Núcleo de Apoio/DISUB, tem 
abertura às 9h pelo juiz federal Eudóxio 
Cêspedes Paes, diretor da Subseção.

Em seguida, ocorrerão as palestras: 
“Política Pública de Conciliação no Brasil 
- Normativos Aplicáveis”, proferido pela 
palestrante convidada, professora Yan-
na Amorim; e “Princípios Formadores da 
Conciliação”, conduzido pela juíza federal 
Andréia Guimarães do Nascimento. Na se-
quência haverá debates.

No período da tarde, a partir das 14h, 
acontecem as palestras: “Apresentação à 
Conciliação”, proferida pelo juiz federal 
Marcel Peres; “A Dinâmica da Conciliação 
Prévia”, pelo juiz federal Robson Mascare-
nhas; e “Especificidades da Conciliação 
em Matéria Previdenciária. Treinamento 
de Advogados Públicos e Prepostos”, con-
duzida pelo procurador da AGU Marlon 
Boaventura.

Às 16h30min terão início os últimos 
debates seguidos do encerramento.


