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STF suspende processo 
sobre depósitos 

judiciais no TJ-BA
Liminar do ministro Edson Fachin sus-

pendeu o trâmite dos processos que dis-
cutem a validade de lei estadual sobre o 
uso de depósitos judiciais. A decisão foi 
tomada na Ação Direta de Inconstituciona-
lidade 5.409, que questiona a constitucio-
nalidade da Lei Complementar 42/2015, 
Lei 9.276/2004 e Decreto 9.197/2004 
que autorizam a transferência ao estado de 
até 50% dos depósitos judiciais e extrajudi-
ciais em dinheiro no Banco do Brasil.

Segundo a PGR, a legislação ofende 
o direito de propriedade, usurpa a com-
petência legislativa da União em matéria 
de Direito e Processo Civil e institui em-
préstimo compulsório fora das hipóteses 
constitucionais.

TRF1 nega habeas corpus contra ato
 da Justiça Federal em Campo Formoso

“O trancamento da ação penal pela 
via do habeas corpus só é admissível em 
situações excepcionais quando, de pla-
no, possa se verificar a ausência de justa 
causa para a ação penal”. Com base nesse 
fundamento, a 3ª Turma do TRF1 negou a 
ordem de habeas corpus, impetrada contra 
ato do Juízo Federal da Subseção Judici-
ária de Campo Formoso, que pretendia o 
trancamento de ação penal ajuizada contra 
paciente, no cargo de tesoureira municipal, 
acusada de cometer crime de responsabili-
dade, sob a alegação de que eventual pena 
estaria alcançada pela prescrição.

No habeas corpus, a defesa considera 
extinta a punibilidade porque os fatos ocor-
reram em 1997; a denúncia foi oferecida 
em 8 de março de 2012; o prazo prescri-
cional pela pena máxima em abstrato foi 
ultrapassado e sendo a paciente primária e 
de bons antecedentes, eventual pena esta-
ria alcançada pela prescrição in concreto. 

O Colegiado rejeitou as alegações apre-
sentadas pela defesa. Em seu voto, o rela-
tor convocado, juiz federal George Ribeiro 
Silva, afastou a tese de prescrição de pre-
tensão punitiva. Segundo o magistrado, a 
ora paciente, na qualidade de tesoureira, 
respondia pelas finanças do município, 
além de ser filha do ex-prefeito, que foi 
denunciado por utilizar “notas fiscais frias” 
para amparar despesas públicas fictícias, 

consistentes na suposta aquisição de mate-
riais escolares, gêneros alimentícios e me-
dicamentos, durante os dois períodos em 
que esteve à frente do Executivo Municipal, 
1997/2000 e 2001/2004.

Finalizou seu entendimento ressaltando 
que, no caso em apreço, o ano de 2004 
deve ser considerado como última data 
em que ocorreram os fatos delitivos, razão 
pela qual “descabe falar na ocorrência do 
fenômeno da prescrição, na medida em 
que não transcorreram mais de 12 anos, 
prazo prescricional previsto no inciso III do 
art. 109 do Código Penal, entre o ano de 
2004 e o recebimento da denúncia, em 
04/09/2012”.

Fonte: TRF1

Novo exame é eficaz 
para identificar 

câncer de próstata
Um novo exame para diagnosticar 

o câncer de próstata mostrou-se mais 
eficaz na identificação da doença que o 
teste laboratorial adotado atualmente. 
Hoje, por amostra de sangue, é analisa-
da a quantidade do antígeno prostático 
específico (PSA), substância produzida 
pela próstata e que pode indicar altas 
chances de existência do tumor. Pesqui-
sadores suecos sugerem um método que 
leva em conta mais marcadores biológi-
cos no líquido corporal, tornando a son-
dagem mais detalhada.

Os cientistas testaram o método, 
chamado STHLM3, em 58.818 homens 
de Estocolmo com idade entre 50 e 69 
anos, de 2012 a 2014. O exame anali-
sa seis marcadores de proteína, mais de 
200 indicativos genéticos, além dos da-
dos clínicos dos pacientes, como idade, 
histórico familiar e biópsias anteriores 
da próstata. Perceberam que o exame 
conseguiu encontrar tumores agressivos 
mesmo em homens com valores baixos 
de PSA e diminuir o número de biópsias 
em 30%. O procedimento é adotado 
para certificar a existência do câncer.

Os resultados positivos animaram a 
equipe de estudiosos, que acredita que 
o novo método poderá ser usado clini-
camente. Alguns tumores da próstata 
podem crescer de forma rápida, se es-
palhando para outros órgãos e levando 
à morte do paciente. Segundo o Institu-
to Nacional de Câncer, porém, a grande 
maioria desses carcinomas cresce de 
forma tão lenta — leva cerca de 15 anos 
para atingir 1cm³ — que não chega a 
dar sinais durante a vida nem a ameaçar 
a saúde do homem. A estimativa do ins-
tituto é de que, no ano passado, foram 
descobertos 68.800 casos da doença. 
No ano anterior, 13.772 homens morre-
ram em decorrência dela.

Fonte: Correio Braziliense
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TRF1 esclarece sobre 
realização de concurso 

O TRF1 informou que a Secretaria de 
Orçamento Federal não autorizou a abertu-
ra de crédito orçamentário para a realiza-
ção de novo concurso público no exercício 
2015 para analista e técnico judiciário.

O Tribunal manterá contato com outros 
órgãos do Poder Judiciário da União que 
possuem concursos públicos vigentes para 
ceder candidatos para nomeação no pró-
prio TRF1 e nas seccionais vinculadas.

A administração buscará novamente no 
Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, em 2016, a abertura de crédito 
mas, caso consiga êxito, a expectativa é 
que somente a partir do 2º semestre esteja 
liberada a realização do concurso.

Painel sobre cronologia 
dos julgamentos 

no novo CPC
A Academia de Letras Jurídicas da 

Bahia apresentará o Painel: “A Cronologia 
dos Julgamentos no Novo CPC” com o ad-
vogado Eugênio Kruschewsky, que também 
é procurador do Estado, candidato à ca-
deira 24 da Academia. O Painel é gratuito, 
aberto ao público e  acontece no próximo 
dia 23/11, às 18h30 na sede da Acade-
mia, na Alameda Capimirim, 14. Graça.

MPF/BA oferece vagas 
em curso sobre o novo 
CPC para servidores 
da Justiça Federal

O Ministério Público Federal na Bahia 
oferece vagas aos servidores da Seção Ju-
diciária da Bahia, além dos servidores do 
TRE, da Procuradoria Regional do Trabalho 
e do Ministério Público Estadual para curso 
sobre o Novo Código de Processo Civil, a 
ser realizado nos dias 23 e 24 de novem-
bro, das 14h às 18h, no auditório de sua 
sede, na rua Ivonne Silveira, 243, Lotea-
mento Centro Executivo. 

A iniciativa visa à ampliação do relacio-
namento institucional e a reciprocidade nas 
ações de capacitação e desenvolvimento 
dos servidores desses órgãos.

O curso será conduzido pelo profes-
sor Fredie Didier Junior (no dia 23/11) e 
pelo juiz federal Salomão Viana (no dia 
24/11).

As inscrições deverão ser realizadas até 
hoje por meio de formulário disponível em ht-
tps://docs.google.com/forms/d/1z4kEflV2V-
-1hROgTFZn_ZcYpQtw1r6ZQ3IPY1i5zrzU/
viewform?c=0&w=1. 

Os participantes serão selecionados 
por ordem de inscrição, até o limite de va-
gas e receberão e-mail confirmando sua 
participação.

TRF1 aprova Planos 
de Ação 2015/2016

Foram aprovados no dia 12 de novembro 
os Planos de Ação 2015/2016 do Tribunal e 
das Seções Judiciárias da Justiça Federal da 
1ª Região. As propostas de projetos e ações 
devem ser implantadas pelas unidades 
proponentes e monitoradas pelos Comitês 
Institucionais de Planejamento Estratégico 
(Cipes) do Tribunal e das Seccionais, obser-
vadas as recomendações das áreas técnicas 
e dos membros do Comitê de Gestão Estra-
tégica Regional - CGER-TRF1. 

A Portaria Presi 392/2015, que apro-
vou os Planos de Ação 2015/2016, esta-
belece que essas ações devem ser atua-
lizadas a cada quatro meses, na ocasião 
da realização das Reuniões de Análise da 
Estratégia, quando se verificará a necessi-
dade de inclusão ou exclusão de iniciativas 
estratégicas, bem como o seu andamento 
em relação aos prazos previstos para con-
clusão dos projetos e ações.

O conjunto dos quinze Planos de Ação 
2015/2016 do Tribunal e das Seções Ju-
diciárias constitui a Carteira de Iniciativas 
Estratégicas da Justiça Federal da 1ª Re-
gião, nos termos do inciso IV do art. 1º da 
Resolução Presi 29/2014, que está dispo-
nível na página da Gestão Estratégica, no 
portal do TRF 1ª Região. A íntegra da Por-
taria 392/2015 também está disponível no 
Portal do Tribunal em “Avisos”.


