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Aniversariantes  
Hoje: Augusto José de Souza Carva-
lho (Turma Recursal), João Silva Sou-
za (NUCJU), Marcelo Pinto Cardoso 
de Oliveira (2ª Vara), Adriana Zoccoli 
Padilha (6ª Vara), Fernanda Gonçal-
ves Pereira Carvalho (2ª Vara), Pedro 
Alves Teixeira (NUCJU) e Fábio San-
tana Vieira (Áquila). Amanhã: Cleuma 
Sahionara Moutinho Alves (19ª Vara), 
Maria Neusa Moraes (Alagoinhas), 
Andressa Figueiredo Santos (NUASG), 
Eduardo Pereira Mattos (Itabuna), Isis 
Acacia Ramos (22ª Vara), Jozimaria 
de Jesus Silva (18ª Vara) e Karine 
Nascimento Torquato (Ilhéus).
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 Portaria suspende 
expediente externo e 
prazos na Subseção 
Judiciária de Irecê

A Portaria PRESI/SECGE n.254, do 
TRF1, suspende o expediente externo e os 
prazos processuais na Subseção Judiciá-
ria de Irecê no período de 12 a 16/8, em 
razão da realização do mutirão de audiên-
cias do Juizado Especial Federal Adjunto 
naquela Subseção. No período, ficarão 
mantidas a apreciação de ações, procedi-
mentos e medidas de urgência que visem 
a evitar perecimento de direito.
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 Subseção de Tabatinga no Amazo-
nas participa de seminário sobre direitos 
sociais dos indígenas;  Tribunal avança 
na implantação do Processo Judicial Ele-
trônico – PJe;   Inaugurado Centro de 
Conciliação na Subseção de Uberlândia;   
Equipe do Via Legal do TRF1 recebe Prê-
mio Nacional de Comunicação e Justiça;  
Tribunal inicia um novo tempo na gestão 
processual administrativa na Justiça Fede-
ral da 1ª Região com a implementação do 
Sistema Eletrônico de Informações - SEI. 

17ª Vara rejeita denúncia do MPF 
contra sírios presos no aeroporto 

de Salvador com passaportes falsos
O juiz federal substituto Fábio Roque 

da Silva Araújo, no exercício da titulari-
dade plena da 17ª Vara, exarou sentença 
em que rejeitou a denúncia do Ministério 
Público Federal contra seis cidadãos sí-
rios presos no aeroporto internacional de 
Salvador portanto passaportes falsos de 
origem búlgara.

A prisão dos sírios ocorreu no dia 3 
de junho quando eles se preparavam 
para embarcar no voo Air Europa com 
destino à Espanha. Todos eles ficaram 
custodiados até o dia 30 de junho no 
complexo penitenciário Lemos de Bri-
to, quando a Justiça Federal acatou o 
pedido da Defensoria Pública da União 
na Bahia de liberdade provisória. Todos 
aguardaram em liberdade o julgamento 
definitivo. 

Segundo a DPU, inicialmente a co-
municação e a atuação da Defensoria 
foram dificultadas em razão de os sírios 
só falarem a língua árabe. Para facilitar o 
diálogo com os acusados, foi necessário 
o auxílio de tradutores ligados a centros 
de cultura islâmica em Salvador.

Segundo a defesa da DPU, os seis 
sírios são foragidos da guerra na Síria 
e tentavam chegar à Europa para con-
seguir asilo político, já que ali podem 
conseguir uma melhor condição de vida 

em razão das comunidades sírias já es-
tabelecidas.

O magistrado acatou o pedido da de-
fesa do reconhecimento da causa exclu-
dente da culpabilidade, consistente na 
inexigibilidade de conduta diversa, haja 
vista a situação de guerra na Síria. 

O julgador destacou que “os acusa-
dos, diante da notória situação de guer-
ra civil em que se encontra o seu país de 
origem, fato que prescinde de compro-
vação, temendo por sua integridade fí-
sica e buscando melhores condições de 
vida - uma vez que, segundo afirmam 
em seus pedidos de refúgio, qualquer 
um que se posicione contrariamente à 
política governamental corre o risco de 
ser caçado, torturado e ter a sua família 
dizimada -, não hesitaram em providen-

ciar a documentação falsa para deixar 
o país”.

“Narraram, ainda, que, vivendo sob 
o domínio do medo, não encontraram 
outra solução senão sair do país, tendo 
sido alguns deles obrigados a deixar es-
posa e filhos para trás.”

Finalizando a sua sentença, o juiz fe-
deral substituto Fábio Roque Araújo re-
jeitou a denúncia, com fundamento no 
art. 397, II, CPP, julgando improcedente 
o pedido por não se tratar de ausência de 
justa causa, suporte probatório mínimo 
presente no binômio “prova da materiali-
dade e indícios de autoria/participação”, 
mas por se tratar de ausência de culpabi-
lidade, juízo de reprovabilidade que recai 
sobre o autor do injusto penal, e que in-
viabiliza incidência de uma condenação.

Servidores desta Seccional visitam 
Seção de Conciliação do DF

O diretor do NUCJU, Águido Miranda 
Barreto, e o supervisor da Seção de Con-
ciliação, Paulo Sérgio Campos Teixeira, 
participaram de visita técnica, entre os 
dias 4 e 8 de agosto, à Seção de Conci-
liação da Seção Judiciária do DF. 

De acordo com os servidores, o obje-
tivo da visita foi conhecer as boas práti-
cas, a estrutura física e organizacional 
da conciliação da Justiça Federal do 
DF. “Na Seccional de Brasília ocorrem 
audiências conciliatórias diariamente, 
é a mais avançada, em minha opinião, 
entre as seções de conciliação da Pri-
meira Região, com muita sinergia na 
esfera operacional, principalmente 
com a área de perícia e com o NUCOD. 
Trata-se de um modelo que vai servir 
de parâmetro para nós, da Bahia”, afir-
mou Paulo Teixeira.

Os servidores presenciaram algumas 
sessões processuais e pré-processuais 
que resultaram em percentual elevado de 
acordos em demandas relativas ao INSS. 
“Em nosso setor de conciliação, ainda 
não trabalhamos com processos rela-
cionados ao INSS, por ser uma matéria 

mais complexa que precisa de espaço 
adequado para perícias, entre outros 
pontos. Contudo, esse foi um dos nos-
sos objetivos com a visita e aprendemos 
muito com a equipe do DF. A proposta é 
que até o final deste ano comecemos a 
atuar em cooperação com o INSS local”, 
informou o supervisor Paulo Teixeira. 

Águido Barreto disse que o diretor do 
Foro da Seccional da Bahia, juiz federal 
Iran Leite, “é um entusiasta do cresci-
mento da conciliação” e foi um dos in-
centivadores dessa visita técnica, assim 
como a juíza federal Ana Carolina Dias 
Lima Fernandes, coordenadora da Conci-
liação na seção judiciária baiana. 

Os servidores agradeceram à coor-
denadora da Conciliação do DF, juíza 
federal Isabela Carneiro, à diretora do 
NUCJU, Luciana Casales, à supervisora 
da Seção de Conciliação, Armea Vieira, 
e a todos os servidores, terceirizados e 
estagiários que atuam na conciliação da 
Seccional de Brasília pela acolhida e por 
terem disponibilizado seu tempo e co-
nhecimentos.  

Fonte: SJDF (Gilbson Alencar)

Em 18 meses, pacientes 
entram com mais de 24 
mil ações por remédios 

na Justiça Federal
Nos últimos 18 meses, segundo a 

AGU, a Justiça Federal recebeu 24,1 
mil ações de pessoas que tentavam ob-
ter remédios. Na maioria dos casos, são 
demandas por remédios caros não ofere-
cidos pelo SUS e em que um usuário do 
SUS não consegue um medicamento que 
a rede pública deveria oferecer.

No Distrito Federal e no Piauí, por 
exemplo, o número de demandas ju-
diciais para obtenção de remédios este 
ano já ultrapassa o número de todo o ano 
passado.

 Em Salvador, no Hospital Santo An-
tônio, entidade das Obras Sociais Irmã 
Dulce conveniada ao SUS, auditoria do 
ano passado apontou que medicamen-
tos usados na oncologia (que funciona 
em parceria com a Secretaria estadual 
de Saúde) “não constam no protoco-
lo do SUS e dependem de ação judi-
cial para liberação” É o que o relatório 
chama de “judicialização do direito à 
saúde” o que “retarda o tratamento dos 
usuários”.

Fonte: O Globo
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