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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Glaucione Almeida (Itabuna), 
Kenia Iara Carvalho (Barreiras), Adria-
na Rivas (9ª Vara) e João Rocha (10ª 
Vara). Amanhã: Gildson Santos (Ita-
buna), Marluce Borges (Paulo Afon-
so), Carlos Medrado (5ª Vara), Valmira 
Dorea (23ª Vara) e Domingos Belfort 
(Representação do TRF1). Parabéns

Debate sobre colaboração premiada reúne 
magistrados e operadores do Direito

A Ajufe promoveu amplo debate sobre 
a colaboração premiada, com participação 
de magistrados federais, procuradores, de-
legados da Polícia Federal, advogados e o 
ministro do STJ, Rogério Schietti.

 O encontro abordou os avanços, as pos-
sibilidades e os limites da Lei de Combate 
às Organizações Criminosas, que regula o 
funcionamento da colaboração premiada. 
Esse instrumento tem sido um dos princi-
pais meios de obtenção de provas utiliza-
dos pela Operação Lava Jato.

 O presidente da Ajufe, Antônio César Bo-
chenek, destacou a importância do encon-
tro pela promoção do debate sobre temas 
relevantes para a efetividade da prestação 
jurisdicional e apresentação de alternativas 
para a melhoria dos procedimentos utiliza-
dos pelos operadores do Direito.

A iniciativa de organizar o debate surgiu 
a partir da constatação de que houve um 
aumento da utilização desse instrumento 
jurídico nos últimos dois anos. O institu-
to, conhecido no Brasil desde a década de 
1990, só mais recentemente tem sido usa-
do com maior intensidade no direito públi-
co, administrativo e penal.

 A proposta do encontro é refletir sobre  
os limites da legalidade desse instrumen-
to, verificar lacunas e compartilhar visões e 
experiências de todos os atores envolvidos.

 O advogado Pierpaolo Bottini comen-
tou aspectos polêmicos que afligem pro-
fissionais envolvidos na aplicação e nego-
ciação da colaboração premiada como a 
avaliação de que o atual marco legal sobre 
acordos de leniência e colaboração premia-
da oferece uma gama de possibilidades e 
responsabilidades, mas muitas vezes há 
competências superpostas que prejudicam 
acordos, sendo necessária a definição de 
parâmetros para mais segurança jurídica.

 O jurista também questionou até que 
ponto é possível delimitar o objeto des-
ses acordos caso, posteriormente, algo 
ocorra e possa invalidar a colaboração. 
Ele também tratou dos acordos firmados 
e não homologados. Outro ponto diz res-
peito à extensão dos tipos de benefícios, 
quais podem ser concedidos, hipóteses de 
perdão judicial e relativização da pena de 
perdimento dos bens.

O presidente do CADE Vinicius Carva-
lho apresentou a experiência do órgão nos 
acordos de leniência e os esforços interna-
cionais para combater cartéis. “Os acordos 

de leniência foram originalmen-
te criados para descobrir ilíci-
tos. A extinção da punibilidade 
administrativa e criminal para 
aqueles que reportam cartel era 
o preço que se pagava por cola-
borar com algo que não se des-
cobriria de outra forma”.

 Carvalho explicou que deve 
existir uma estrutura de incenti-
vos, mas que os envolvidos de-
vem reconhecer a participação 
na conduta e colaborar com as 
investigações apresentando pro-

vas e evidências robustas para que haja a 
celebração do acordo. 

Sobre a participação do Ministério Pú-
blico na celebração de acordos de leniên-
cia, o procurador da República Vladimir 
Aras, disse que, embora a legislação não 
disponha a respeito dessa obrigatoriedade, 
esse acompanhamento é relevante porque 
contribui para que haja segurança jurídica 
também na perspectiva penal.

 “A influência de experiências externas, 
notadamente da Itália e dos EUA, acabou 
sendo um fator preponderante para que 
a prática forense permitisse a utilização 
desses instrumentos com o influxo de di-
reito comparado. No campo penal, existe 
a influência de uma política criminal glo-
bal em favor da colaboração premiada e 
da justiça negociada”, afirmou Aras.

O juiz federal Marcos Josegrei ponderou 
ser necessário o juízo de ponderação para 
evitar a vulgarização do uso da delação. 
Ele também questionou até que ponto pas-
sa pelo juiz a necessidade do acordo, além 
de outras possibilidade da colaboração pre-
miada e justiça criminal negociada.

O ministro do STJ, Rogério Schietti, 
lembrou que o Brasil está aderindo a esta 
política criminal global, com a utilização 
da colaboração premiada como meio de 
obtenção de prova. Ele ponderou sobre as-
pectos éticos envolvendo a participação de 
todos os atores envolvidos.

 Schietti ressaltou que a delação pre-
cisa vir acompanhada de outros indícios 
probatórios para efeito de prisão cautelar 
e não se satisfaz com a mera indicação 
do fato criminoso, seja de terceiro ou tes-
temunho de coautor. O ministro também 
abordou os efeitos econômicos gerados 
por grandes processos, com efeitos nega-
tivos para as corporações, e em ativida-
des periféricas.

 “Os reflexos para economia devem ser 
contabilizados para permitir que as insti-
tuições que se envolvem nesses acordos 
tenham esse olhar pragmático no acerto 
de soluções que representam não apenas 
ganhos jurídicos e sociais, mas também 
econômicos a médio e longo prazo”.

Dia das Mães é comemorado junto 
com chegada do juiz federal Pedro 
Holliday na Subseção de Itabuna

A Subseção Judiciária de Itabuna comemorou, no último dia 9/5, o Dia das Mães 
conjuntamente com a recepção do juiz federal Pedro Alberto Calmon Holliday, titular da 
2ª Vara Federal. O evento teve a participação da juíza federal diretora do Foro Maízia Seal 
Carvalho Pamponet, diretores de Secretaria, além de servidores e estagiários das duas 
varas, em clima de muita euforia e descontração. 

O fisioterapeuta convidado Fábio Chagas falou sobre os cuidados que devem ser toma-
dos com a saúde no ambiente de trabalho e no dia a dia, especialmente sobre a estrutura 
de corpo humano e sobre uma alimentação sadia. 

A esteticista Camile ofereceu gratuitamente serviços de limpeza de pele a todas as 
servidoras que são mães. Foi exibido também um vídeo abordando o ofício sublime de 
ser mãe. 

Quatro servidoras e uma terceirizada se manifestaram sobre a alegria com a experiên-
cia materna. Dra. Maízia Pamponet fez a acolhida ao colega da 2ª Vara, dando-lhe boas 
vindas e desejando sorte nessa jornada. Dr. Pedro agradeceu a todos pelo acolhimento e 
expôs sua alegria em também fazer parte da Subseção de Itabuna. Ao final, um coquetel 
foi servido com direito a bolo, salgados, refrigerantes e sucos.

Curso sobre Orçamento 
Público nesta Seccional

A Administração do Foro realiza hoje e 
amanhã, 19 e 20/5 o Curso sobre Orça-
mento Público na sala de treinamento do 
3º andar, com duração de 16 horas.

O curso terá início às 8h30 com inter-
valo de almoço das 12h às 14h e término 
às 18h30. Os interessados devem enviar 
e-mail para a SEDER.

 O palestrante será Dr. Gustavo Bicalho 
Ferreira da Silva, bacharel em Administra-
ção Pública e de Empresas com MBA em 
Marketing pela Fundação Getúlio Vargas e 
Analista Judiciário concursado do STJ.

Dr. Gustavo BIcalho atua no setor pú-
blico há 14 anos na área de orçamento e 
finanças. Desde 2008, exerce o cargo de 
Secretário de Planejamento, Orçamento e 
Finanças do CJF, responsável pela coor-
denação do planejamento orçamentário e 
financeiro da Justiça Federal. Sua experi-
ência docente no assunto abrange atuação 
em cursos superiores, preparatórios para 
concurso e cursos de capacitação no âmbi-
to das instituições públicas.

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Conceito de Orçamento Público; Princí-
pios Orçamentários; PPA - Plano Plurianu-
al; LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias; 
LOA - Lei Orçamentária Anual; Elaboração 
da Proposta Orçamentária Anual; Parâme-
tros da LDO para limites orçamentários de 
custeios, pessoal e benefícios; Emendas 
Parlamentares; Créditos Adicionais; Reso-
lução CJF n. 224/2012 (Passivos Adminis-
trativos); Execução orçamentária.


