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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Antonio Magela Lima (10ª Vara) 
e Geraldo Carlos Júnior (Teixeira de 
Freitas). Amanhã: Bruno de Araújo 
Castro (Juazeiro), Carlos Alberto Al-
meida Simas (NUCJU), José Reinaldo 
Almeida Oliveira (Itabuna), Manuella 
Andrade Coelho (8ª vara) e Jurandi 
José Santana (CS Gestão & Serviço). 
Domingo: Adriana Alves Litieri Brentz 
(3ª Vara), Elvira das Virgens Costa (5ª 
Vara), Luciana de Novaes Ventura (17ª 
Vara), Márcia Regina Lins Magalhães 
(DIREF), Maria Cristina Tude Mendes 
(NUCJU), Paulo Emilio Mascarenhas 
Fausto (23ª Vara), Alisson Modesto de 
Jesus (8ª Vara), Carol Gargur Costa 
(Turma Recursal), Sérgio Roberto Frei-
tas de Almeida (COJUES) e Raimundo 
Ferreira de Assis (VIPAC).  Segunda-
-feira: Raquel Teles Ferreira Oliveira 
(13ª Vara), Tânia Zacarias Almeida 
Gonçalves (4ª Vara), Fabio Riella Ma-
rocci (Teixeira de Freitas), Cristiano 
Oliveira Ribeiro Prado (Guanambi), 
Ticiana Lima Amaral (Turma Recursal) 
e Dra. Maria de Fátima Freitas (Pro-
-Social-Fundação José Silveira).
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Juiz federal da 3ª Vara determina retirada 
da internet de site ligado ao “Jogo do Bicho”

O juiz federal da 3ª Vara Pompeu de 
Sousa Brasil julgou procedente ação civil 
pública movida pelo MPF e determinou 
a retirada do sítio eletrônico http://www.
paratodos-ba.com.br da rede mundial de 
computadores, devendo o réu, Núcleo de 
Informação e Coordenação do Ponto BR – 
nic.br, cuidar para que o site seja cancela-
do como consequência da sentença.

A ordem também impõe à empresa 
Bahianet Internet Serviços Ltda e ao seu ti-
tular Fábio Nunes a proibição de promover 
a reativação do domínio e/ou veicular “con-
teúdo relacionado à prática de jogos de 
azar e jogo do bicho na Internet, sob qual-
quer denominação ou domínio”, tudo sob 
pena de multa diária arbitrada em R$10 
mil por cada evento que caracterize des-
cumprimento da determinação, revertendo 
os eventuais valores ao Fundo de Defesa de 
Direitos Difusos. Os honorários sucumben-
ciais foram arbitrados em R$50 mil. 

O MPF requereu a retirada da internet 
do site www.paratodos-ba.com.br por vei-
cular conteúdo ilícito relacionado à prática 
de contravenção conhecida como “Jogo do 
Bicho” propugnando a supressão definiti-
va do registro do respectivo domínio pe-
los demais réus, proibindo-os de veicular 
qualquer conteúdo relacionado à prática de 

jogos de azar e, em especial, do Jogo do 
Bicho, na rede mundial de computadores. 

Relatou o MPF que visando apurar o 
funcionamento ilegal de diversas casas de 
bingo, caça-níqueis e similares instalados 
neste Estado, fez instaurar Procedimento 
Administrativo, resultando na Ação Civil 
Pública e também protocolizou o incidente 
na 17ª Vara, objetivando busca e apreen-
são de todo maquinário e equipamentos 
destinados à prática dos jogos de azar, em 
vários estabelecimentos, dentre os quais a 
“Loteria PARATODOS”. Na referida ACP, foi 
proferida decisão determinando às casas 
de bingo que suspendessem todas as ativi-
dades relacionadas a tais jogos, sendo proi-
bida a veiculação de qualquer modalidade 
de publicidade alusiva aos mesmos.   

 No decorrer das investigações foi des-
coberto o site com a logomarca “Loteria 
Popular PARATODOS Bahia”, registrado no 
provedor Bahianet Internet Serviços Ltda., 
sob responsabilidade de Fábio Nunes, con-
cluindo tratar-se o “Jogo do Bicho” de ver-
dadeira organização criminosa, que veicula 
livremente suas atividades pela internet.  

Para o magistrado restou corroborado 
que o domínio http://www.paratodos-ba.
com.br se prestava à veiculação de con-
teúdo ilícito, a medida em que difundia 
informações tendentes à cooptação de 
apontadores e demais agentes operacio-
nais ligados ao popular “Jogo do Bicho”, 
esclarecendo sobre modalidades de apos-
tas, opções para os eventuais jogadores, 
premiação e demais detalhes alusivos à 
prática desse conhecido jogo de azar.

“Ainda quando não permitisse a ope-
racionalização de apostas no espaço 
virtual, o dito domínio funcionava como 
chamariz para usuários e interessados 
em participar na grande estrutura que 
existe por trás dessa atividade, marcada-
mente antijurídica, conquanto realizada 
à margem dos controles e arrecadação 
do Estado, cedendo espaço para práticas 
criminosas dos mais diversos matizes”, 
conclui o magistrado.

PJe será expandido 
para seis seccionais 
a partir de agosto

O PJe, em funcionamento no TRF1 e na 
Seccional do DF será ampliado para outras 
seis seccionais em 2015. O calendário con-
templará as Seccionais de Goiás (20/8), do 
Tocantins (17/9), de Roraima (1º/10), do 
Maranhão (15/10), do Acre (12/11) e de 
Rondônia (26/11), conforme previsto na 
Portaria Presi 210, de 18/5/2015. 

Com a implantação, todos os novos 
processos de classes abrangidas pelo PJe 
passarão a ser autuados exclusivamente no 
novo Sistema em substituição ao e-Jur.

Novo superintendente regional da PF 
na Bahia visita Direção do Foro

O novo superintendente regional da 
Polícia Federal na Bahia, delegado Da-
niel Justo Madruga (à direita na foto), 
acompanhado pelo delegado regional 
executivo daquela instituição Marcelo 
Werner (à esquerda), esteve na última 
quarta-feira, 19/8, em visita de cortesia 
à Direção do Foro.

Na oportunidade, os delegados apro-
veitaram para agradecer ao diretor do 
Foro, juiz federal Iran Esmeraldo Leite 
pela cessão do auditório Ministro Dias 
Trindade para a realização da solenida-
de de posse do novo superintendente no 
próximo dia 26 de agosto, às 16h, ao tempo em que manifestaram o interesse em manter 
abertos todos os canais de comunicação entre as duas instituições e discutiram ações em 
comum para o futuro.

CJF realiza I Encontro 
“Executando a Estratégia 

da Justiça Federal”
 O CJF realiza, no dia 27/8 o “I Encontro 

Executando a Estratégia da Justiça Fede-
ral” com objetivo de apresentar a situação 
de execução dos projetos estratégicos, bem 
como avaliar os sistemas de informação da 
atividade judicante e da gestão orçamentá-
ria, com vistas à sua padronização. 

Para o secretário-geral do CJF, juiz fede-
ral Erivaldo dos Santos, promover encontros 
entre atores que executam a estratégia da 
Justiça Federal é essencial para ajustar os 
planos e as ações do Planejamento. “A troca 
de informações que o evento propicia nos 
dá condições de avaliar os limites que a re-
alidade nos impõe e que o planejamento 
nos desafia a vencer”, disse o magistrado.

 O evento é voltado para presidentes e 
corregedores dos TRFs; diretores de Foro; 
diretores-gerais; assessores de Planeja-
mento Estratégico; gestores de projetos 
estratégicos. Representantes do CNJ, da 
OAB, AJUFE e FENAJUFE. 

Ao final do evento, será assinada a I 
Carta – Compromissos para uma Justiça 
Federal acessível, rápida e efetiva.

Peticionamento via 
e-Proc é suspenso

Conforme deliberação do TRF1, a sus-
pensão do peticionamento eletrônico, via 
e-Proc, em processos que tramitam em 
autos físicos ocorrerá a partir das 0h do 
dia 21/08/2015.

Mais de quinze mil servidores do Poder 
Judiciário, do Distrito Federal e de vários 
Estados, uniram-se em um ato que lotou o 
gramado do Congresso Nacional, na tarde 
da terça-feira, 18/8, pela inclusão do Veto 
26 na pauta da sessão plenária do Con-
gresso. Faixas e cartazes pela derrubada do 
veto ao PLC 28, e com críticas à política 
da Presidência da República e ao compor-
tamento da Presidência do Supremo, que 
encaminhou proposta rebaixada ao Legis-
lativo, traduziram o forte sentimento de in-
satisfação da categoria.

Milhares de servidores do Judiciário
pressionam Congresso em Brasília

Ao contrário do costume, não foi convo-
cada sessão deliberativa ordinária do Con-
gresso destinada à apreciação dos vetos 
para terça-feira. As votações foram adiadas 
para quarta-feira, 19/8. Porém, isso não de-
sestimulou os servidores, que foram ao ato e 
exigiram a inclusão do Veto 26 na pauta. Os 
manifestantes se espalharam da pista até o 
espelho d’água, ocupando o gramado.

Na quarta-feira, a sessão deliberativa 
caiu graças ao trabalho de sensibilização 
dos parlamentares e também à pressão da 

categoria que lotou as imediações da en-
trada do Anexo II. O barulho somado à vi-
sibilidade de faixas, cartazes e camisetas, 
chamou a atenção dos parlamentares. 

Como o Veto 26 não estava na pauta, 
não havendo consenso entre os líderes para 
pauta-lo, os dirigentes decidiram mudar a 
tática e trabalhar junto aos parlamentares 
pelo esvaziamento da sessão, fazendo com 
que ela fosse interrompida por falta de quó-
rum. Os servidores comemoraram a vitória, 
demonstrando que há clima favorável à 
derrubada do veto ao PLC 28.


