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Aniversariantes  
Hoje: Marcelo Tadeu Rocha Oliveira 
(Guanambi), Giselle Belas de Oliveira 
Vieira (1ª Vara), Thais Ribeiro Santa-
na Souza (NUCJU) e Claudeice Pereira  
dos Santos (Express Clean). Amanhã: 
José Luiz Gomes (8ª Vara), Samuel dos 
Santos Mendonça (NUCJU), Adriana 
Gouveia de Moraes  e Vitor Silva Fagun-
des  (ambos da 19ª Vara). 
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 TRF lança Biblioteca Digital, um re-
positório eletrônico de documentos;  
Diretoria-Geral e secretariado realizam 
balanço dos dois primeiros meses de ges-
tão;  Comitê  Gestor Regional discute 
implantação do Processo Judicial Eletrô-
nico no Tribunal.   TRF da 1ª Região 
celebra acordo para implantação do Sis-
tema Eletrônico de Informações utilizado 
pela 4ª Região.  Participe: primeirare-
giaonatv@trf1.jus.br.

TRF1 confirma multa contra empresa que 
mantinha combustível em local perigoso

A 6ª Turma do TRF1 deu provimento 
por unanimidade à apelação da Agência 
Nacional de Petróleo contra a sentença da 
2ª Vara da Subseção de Feira de Santana 
que havia anulado multa aplicada pela au-
tarquia contra uma empresa que não se 
submetia às normas de armazenamento de 
botijões.

Para o Tribunal, as normas para guardar 
botijões de gás, cheios ou vazios, devem 
ser respeitadas, mesmo que o perigo não 
seja evidente. 

A companhia comerciante de gás GLP 
foi multada pelo órgão federal por não se 
enquadrar nas normas de segurança, con-

forme o art. 3º, VIII, da Lei 9.847/1999. 
Inconformada, a empresa particular entrou 
com o processo na Justiça Federal, objeti-
vando a nulidade da multa, alegando que o 
lugar onde o combustível estava não repre-
sentava perigo a ninguém. O juiz de primei-
ro grau na Subseção de Feira de Santana 
aceitou as razões da requerente e atendeu 
ao pedido.

A ANP  recorreu ao TRF1 alegando que 
a multa era totalmente válida, já que as 
normas técnicas de segurança não foram 
respeitadas pela empresa comerciante.

O relator, desembargador federal Kassio 
Nunes Marques, ressaltou que a portaria 

que rege as normas de segurança destaca 
a importância de se respeitarem as regras 
para preservar a vida humana em caso de 
manuseio inadequado do produto. “Assim, 
ressai evidente que tal norma traz em seu 
bojo um perigo abstrato, aquele perigo pre-
sumido pela norma, bastando, para sua 
constatação, apenas a violação do disposi-
tivo. O que de fato ocorreu, confessado, in-
clusive, pelo agente”, afirmou o magistrado.

O desembargador frisou que a demar-
cação da área de armazenamento dos 
combustíveis não estava de acordo com as 
normas, o que valida a aplicação da multa. 

Fonte: TRF1

TRF1 condena ex-dirigentes do Banco 
Econômico por fraude e evasão de divisas

Por unanimidade, a 3ª Turma do Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região conde-
nou, nesta terça-feira, 8/7, o ex-presidente 
do Banco Econômico, Ângelo Calmon de 
Sá, à pena de sete anos de reclusão, e o 
ex-vice-presidente José Roberto Davi de 
Azevedo a oito anos e dois meses de reclu-
são, por evasão de divisas e fraude contra 
o sistema financeiro nacional.

A Turma acatou o recurso do Ministério 
Público Federal contra decisão de primei-
ra instância que havia absolvido os réus 
– e concluiu que ambos praticaram dolo-
samente manobras fraudulentas, na gestão 
do Banco Econômico, constitutivas de cri-
mes contra o sistema financeiro nacional, 
levando o banco à falência.

Segundo a denúncia do MPF, uma em-
presa estrangeira controlada pelo banco te-
ria atuado irregularmente como instituição 
financeira no Brasil, contraindo emprésti-
mos, firmando contratos de mútuos com 
empresas nacionais, comprando e venden-
do títulos e moeda estrangeira, bem como 
remetendo lucros para o exterior. A empre-
sa teria sido criada com o intuito de efetuar 
operações fraudulentas, registrando movi-
mentações bilionárias a partir de 1994.

O relator, desembargador federal Ney 
Bello, concluiu que a conduta dos réus 
“causou desordem à higidez do Sistema 
Financeiro, com prejuízos para acionis-
tas, correntistas e para o Banco Central 
do Brasil”.

Processo eleitoral
de representantes de 

servidores no Conselho 
Deliberativo do Pro-Social

O presidente do TRF1 aprovou o Calen-
dário Eleitoral para realização do processo 
eletivo de escolha dos representantes dos 
servidores, ativos e inativos, no Conselho 
Deliberativo do Pro-Social. Os represen-
tantes serão eleitos para mandato de dois 
anos, sendo permitida a recondução. Pode-
rão se candidatar:

Ativos – pertencentes aos quadros efeti-
vos do TRF1 ou da Seção Judiciária do DF, 
em exercício no Tribunal ou na Seccional 
do DF e inscritos como beneficiários titula-
res do Pro-Social;

Inativos – servidores aposentados do 
TRF1 ou de Seção Judiciária da 1ª Região, 
residentes no Distrito Federal e inscritos 
como beneficiários titulares no Pro-Social. 

 Os interessados poderão se inscrever 
por Requerimento na página do Pro-Social. 
O documento deverá ser protocolizado na 
Diretoria-Geral da Secretaria até 15/7. 

 A votação será realizada pela intra-
net, de 28 a 31/7. Podem votar todos os 
beneficiários titulares em exercício no Tri-
bunal e nas Seções Judiciárias. A divul-
gação do resultado definitivo da eleição 
será feita também na intranet, no dia 8 
de agosto. 

 O regulamento pode ser consultado na 
Portaria Presi/Secbe 222, no site: www.
trf1.jus.br/dspace/handle/123/41413. 

Para o magistrado, as provas periciais 
e constantes de relatórios do Banco Cen-
tral são suficientes para imputar aos réus 
“o conhecimento das operações fraudu-
lentas, por meio das empresas que diri-
giam, bem como pelos resultados ilícitos 
narrados na peça acusatória”. Dessa for-
ma, conforme o art. 25 da Lei 7.492/86, 
ambos são penalmente responsáveis pelos 
crimes na qualidade de gestores do banco.

Pela decisão, o réu Ângelo Calmon de 
Sá deverá cumprir pena de sete anos de re-
clusão, inicialmente em regime semi-aber-
to, além de multa. José Roberto de Azeve-
do foi condenado a oito anos e dois meses 
de reclusão em regime fechado e multa.

Fonte: TRF1

Distribuição Processual da Seção 
Judiciária da Bahia tem “plano B” 

Ao contrário do que a foto ao lado possa 
parecer, o diretor do Foro em exercício, juiz 
federal Pedro Braga Filho, e o supervisor 
da Seção de Distribuição, Mauro Guilherme 
Reis, não estão em um jogo de Bingo sob 
os olhares da servidora da DIREF, Márcia 
Magalhães. Na verdade, o magistrado, atu-
ando como juiz distribuidor, está fazendo a 
distribuição dos processos urgentes, tendo 
em vista a falta momentânea do sistema 
informatizado.

O globo e as bolinhas de Bingo são usa-
dos desde 1989 na nossa Seção Judiciária 

sempre que o sistema processual informa-
tizado, implantado naquele ano, tem pro-
blemas e deixa de funcionar por alguma 
razão. O supervisor da Distribuição, Mauro 
Guilherme, lembra que desde que está na 
Justiça Federal esse sistema alternativo foi 
usado várias vezes para garantir a distri-
buição por sorteio dos processos urgentes. 

De fato, o sistema era usado regularmen-
te antes de 1989, quando o sistema eletrô-
nico foi criado e só não foi aposentado ainda 
porque, nas emergências ligadas à informáti-
ca, ele se mostra a solução. O conjunto atual 
é o segundo adquirido pela Justiça Federal. O 
velho Bingo, original, este sim, foi aposenta-
do após anos de funcionamento. 


