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JUSTIÇA FEDERAL
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  -  Hoje: Paulo Sérgio 
Silva (17ª Vara), Franciane Suliano 
Brandão (NUCJU) e Gabriela Santos de 
Jesus (20ª Vara). Amanhã: Adriana Ma-
cedo de Araújo (17ª Vara), Leandra Leal 
Lopes (Eunápolis), Maristela Amorim 
(NUCAF), Antonio Carlos Oliveira (Áqui-
la), Emmanuel Kemas e Edilene Batista 
(ambos da Delta), Roberto Alves Gregó-
rio, Muriel Gaudêncio da Silva Barbosa 
e  Tatiana Pinheiro Silva Menezes (os 
três de Paulo Afonso). Parabéns!!!
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Pro Social divulga  
novas informações 

sobre a UNIMED
Tendo em vista a extinção do Plano 

de Saúde UNIMED SALVADOR, o Pro 
Social vem informar a todos os benefi-
ciários da Unimed Norte Nordeste (Pla-
no Básico), que, caso necessitem de 
autorizações para procedimentos médi-
cos, devem escolher uma das seguintes 
opções:

1 - Dirigir-se à Sede Central Nacio-
nal da Unimed, Av. Professor Magalhães 
Neto, 1856, Edf. TK TOWER, próximo 
à loja Tok Stok SAC 0800-9420400;

2 - Enviar e-mail para filialsalvador@
centralnacionalunimed.com.br;

3 - Acessar o site www.centralnacio-
nalunimed.com.br, na área do Portal de 
Serviços on-line. 

Para mais esclarecimentos os tele-
fones do Pro Social são 3617-9134, 
3617-9255 e 3617-2700.

VI Encontro de Diretores começa hoje
Começa hoje o VI En-

contro de Diretores da 
Justiça Federal, promovi-
do pela Direção do Foro. 
O evento será realizado 
até sexta-feira, 14/06, 
no hotel Vila Galé Mares, 
em Guarajuba, reunindo 
diretores da Seccional da 
Bahia, incluindo as Sub-
seções Judiciárias.

Durante os três dias 
do encontro, Márcio Al-
buquerque, diretor da 
Divisão de Desenvol-
vimento e Avaliação 
de Recursos Humanos 
do TRF 1, e a psicólo-
ga Edina Bom Sucesso 
ministrarão palestras e 
workshops sobre gestão 
administrativa. 

Serão abordados te-
mas como planejamento 
estratégico, liderança e 
bases para o engajamen-
to e comprometimento. 

A abertura do evento, será realizada pelo juiz federal diretor do Foro, Ávio Novaes. 
O VI Encontro de Diretores tem o patrocínio da Caixa Econômica Federal e da Emgea, 
com apoio da Associação dos Servidores da Justiça Federal (ASSERJUF).

Em evidente demonstração de que a 
instalação de um TRF na Bahia é mais 
do que necessária, o TRF1 acaba de 
confirmar, após dez anos, uma sentença 
da 14ª Vara. O processo foi enviado a 
Brasília em 16/01/2003 e somente em 
02/04/2013, a 7ª Turma Suplementar, 
por unanimidade, confirmou a sentença.

O mandado de segurança fora distri-
buido à 14ª Vara em fevereiro de 2002 e, 
após os trâmites processuais, cinco meses 
depois já tinha a sentença exarada. Os em-
bargos de declaração foram sentenciados 
em dois meses. Depois, o processo ficou 
mais de 10 anos nas prateleiras do TRF1 
que, por fim, condenou ao pagamento de 
tributos de importação um passageiro que 
desembarcou no aeroporto de Salvador 
com mercadorias, mas não as despachou 
por 91 dias após o desembarque.

A Fazenda Nacional sustentou que 
houve abandono de carga importada, o 
que levou à aplicação da pena de per-
dimento de bens. Para o impetrante é 
incabível a tributação dos bens uma vez 
que não configuram importação e perma-
necerão temporariamente no país, mere-
cendo, assim, regime aduaneiro especial. 
Ratificou que os produtos são apenas 
amostras e não são destinados à venda.

TRF1 leva 10 anos para confirmar sentença 
da 14ª Vara em mandado de segurança

Mercadorias desembarcadas do exterior e não despachadas 
após 90 dias não são consideradas bens perdidos

O art. 23 do Decreto-Lei 1.455/76, 
que dispõe sobre bagagem de passageiro 
procedente do exterior, considera dano ao 
erário as infrações relativas às mercado-
rias importadas e que forem considera-
das abandonadas pelo decurso do prazo 
de permanência em recintos alfandegá-
rios por 90 dias após a descarga, sem 
que tenha sido iniciado o seu despacho, 
bem como as trazidas do exterior como 
bagagem, acompanhadas ou desacom-
panhadas e que permanecerem em al-
fândegas por mais de 45 dias, sem que o 
passageiro inicie seu desembaraço.

O relator, juiz federal convocado Car-
los Eduardo Martins, destacou o enten-
dimento firmado pelo STJ no sentido 
de que, para que se decrete a pena de 
perdimento de bens, faz-se necessária a 
comprovação da intenção de abandonar 
a mercadoria importada.

O magistrado também considerou jul-
gados anteriores do TRF1, que já sedimen-
tou entendimento de que a caracterização 
do abandono depende da instauração de 
processo administrativo-fiscal e que, nos 

casos em que é manifesta a intenção de 
desembaraçar as mercadorias, afasta-se a 
presunção de abandono.

“Apesar de claramente extemporâneo 
o requerimento do Impetrante para o re-
cebimento das mercadorias importadas, 
está claro nos autos que há intenção do 
agente em desembaraçar as mercado-
rias. Por outro lado, não merece pros-
perar o pedido de aplicação do disposto 
no art. 9º, II, alínea c, da IN/SRF 117, 
de 06 de outubro de 1998, que prevê a 
isenção de impostos para ‘ferramentas, 
máquinas, aparelhos e instrumentos 
necessários ao exercício de sua profis-
são, arte ou ofício’. É que o Impetrante 
não produziu qualquer prova de que tais 
instrumentos não seriam utilizados para 
fins comerciais”, afirmou o relator.

Portanto, o magistrado determinou 
que os bens retornassem ao local onde 
se encontravam armazenados e que só 
fossem liberados após o regular processo 
administrativo de despacho aduaneiro e 
o pagamento dos devidos tributos.

OAB aprova moção 
de apoio à criação 

dos novos TRFs
Uma moção de apoio à criação dos 

quatro novos TRFs foi aprovada pelo 
Conselho Federal da OAB na segunda-
feira, 10/06, na abertura de sua sessão 
plenária mensal. A moção foi proposta 
pelo presidente nacional da entidade, 
Marcus Vinicius Furtado, que destacou a 
importância desses tribunais para aproxi-
mar a Justiça dos cidadãos. 

O presidente nacional da OAB infor-
mou que logo após a cerimônia de pro-
mulgação da Emenda dos TRFs, da qual 
participou, esteve com o presidente do 
STJ, ministro Felix Fischer. Na ocasião, 
ele destacou ao ministro, responsável 
pela elaboração do projeto de lei sobre a 
estruturação dos quatro novos Tribunais, 
a importância de que eles “tenham uma 
estrutura enxuta, que represente o míni-
mo de gastos possível”.  

“Pugnamos por tribunais mais en-
xutos, tribunais modernos, que já pen-
sassem no processo sem papel e que 
venham a colaborar com a Justiça mais 
próxima da população, sem gastos ex-
cessivos”, disse Marcus Vinicius, obser-
vando que a sugestão da OAB teve boa 
acolhida junto ao STJ. 

Portaria suspende 
expediente no JEF 

Adjunto da 2ª Vara de 
Vitória da Conquista
A Portaria PRESI/CENAG 83, de 

10/06/2013, suspende o expediente ex-
terno e os prazos processuais no âmbito 
do Juizado Especial Federal Adjunto da 
2ª Vara da Subseção Judiciária de Vitória 
da Conquista de 10 a 14 de junho. 

A medida se faz necessária tendo em 
vista o mutirão de audiências a ser reali-
zado naquela Subseção.

A Portaria mantém, durante o perío-
do, a apreciação de ações, procedimen-
tos e medidas de urgência que visem 
evitar perecimento de direito.

NUTEC recomenda 
limpeza frequente 
da caixa de e-mail

O NUTEC lembra aos servidores que o 
serviço de aviso, por e-mail, de assuntos do 
seu interesse, no Boletim Interno Informa-
tivo, necessita, para funcionar plenamente, 
que os usuários acessem suas caixas de 
e-mail regularmente e as mantenham dis-
poníveis para recepção de mensagem, lim-
pando sempre as pastas de itens enviados 
e excluídos e a própria caixa de entrada.


