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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Renato Neves Junior (Itabuna), 
Fabrício Melo dos Santos (Barreiras), 
Danilo Miranda Oliveira (Feira de San-
tana), Cristianne Santos (1ª Vara) e 
Rita Gentil (Fundação José Silveira-
-Pro-Social). Amanhã: Elder Novais 
Logrado (13ª Vara), Renata de Olivei-
ra Perdiz Buttenbender (Ilhéus), Ayme 
Ribeiro de Freitas (NUCAF), Elionai 
Rodrigues Almeida (8ª Vara), Lua Al-
ves do Nascimento Virgens (Bom Je-
sus da Lapa), Maria Isabel Araújo Rios 
(Feira de Santana) e Saturnino Sacra-
mento (CS Gestão & Serviço).

Parabéns!!!

Justiça Federal em Ilhéus indefere pedido 
do MPF para retirada da internet de textos 

considerados difamatórios contra tupinambás
O juiz federal da Subseção Judiciária de 

Ilhéus, Lincoln Pinheiro da Costa, negou 
pedido do Ministério Público Federal em 
uma ação civil pública que objetivava de-
terminar que Abiel da Silva Santos retirasse 
da internet textos publicados no site www.
tribunageral.com por seu conteúdo consi-
derado discriminatório e difamatório contra 
a etnia tupinambá, sob pena de multa di-
ária de R$ 1 mil e se abstivesse de publi-
car novos textos com conteúdo igualmente 
discriminatório, sob pena de multa de R$5 
mil. Requereu, no mérito, a condenação do 
réu ao pagamento de indenização por da-
nos morais de, no mínimo, R$ 50 mil.

Segundo o MPF teria ficado comprova-
da, a partir de Inquérito Policial, o crime de 
discriminação e racismo contra a comuni-
dade tupinambá, em razão da veiculação 
de diversas mensagens no citado site. Para 
o MPF, Abiel da Silva Santos comparou os 
indígenas a bandidos, criminosos e terroris-
tas, imputando-lhes crimes e questionando 
a própria identidade destes como índios.

O magistrado, na sua sentença, lem-
brou que o mesmo Juízo já havia absolvi-
do o réu Abiel da Silva Santos, desta vez 
em uma ação penal ajuizada pelo MPF na-
quela mesma Vara Federal de Ilhéus pela 
suposta prática do delito tipificado no art. 
20, §2º, da Lei n. 7.716/89, c/c o art. 71 
do Código Penal, em razão das publica-
ções das matérias jornalísticas no referido 
site. Para o juiz, o dolo, consistente na in-
tenção de menosprezar ou discriminar a 
raça indígena como um todo, não estava 
presente, reconhecendo a atipicidade da 
conduta.

“Ora, em que pese ser possível o 
ajuizamento da ação civil para debater-
-se ilícito mesmo no caso do fato não 
constituir infração penal, não há que se 
olvidar que o fato aqui descrito também 
não se configura ilícito civil, já que os 
textos publicados não revelam cunho 
discriminatório e difamatório em face 
dos indígenas, mas apenas a opinião do 
requerido em relação aos conflitos que 
vem ocorrendo na região, em razão de 
disputas de terras entre indígenas e pro-
prietários rurais”. Diz o juiz.

O julgador entende que, “para a con-
figuração do dano moral, a merecer re-
paro, necessária se faz a presença dos 
requisitos que acarretam a responsabi-
lidade civil, quais sejam: o ato ilícito, o 
dano e o nexo de causalidade entre eles, 
condições essas que não se encontram 
presentes na hipótese dos autos. Não há 
que se reconhecer a responsabilidade 
civil do réu a ensejar obrigação de in-
denizar, já que, pela leitura das notícias 
veiculadas na internet e acostadas aos 
autos, não está evidenciada a intenção 
de injuriar, difamar e caluniar o movi-
mento indigenista.”

Para ratificar o posi-
cionamento do Juízo, o 
magistrado federal Lin-
coln Pinheiro da Costa 
lembra que o delegado de 
Polícia Federal, ao relatar 
o IPL que deu origem à 
ação penal mencionada, 
não constatou a intenção 
do réu de ofender a honra 
dos integrantes da comu-
nidade indígena, em que 
pese a linguagem por ve-

zes utilizada, mas tão somente o exercício 
do direito à liberdade de imprensa.

A sentença na ação civil pública ressal-
tou que da sentença proferida nos autos da 
ação penal constou que “o contexto fático 
marcado pelo referido conflito social entre 
agricultores e integrantes de comunidade 
indígena Tupinambá em torno de demar-
cação de terras constitui-se no verdadeiro 
emblema das matérias produzidas pelo 
denunciado, não se visualizando, sob 
qualquer aspecto, o induzimento à discri-
minação e ao preconceito étnico contra a 
comunidade indígena”.

CNJ aprova cotas para 
negros no Judiciário
O CNJ aprovou resolução que dispõe so-

bre a reserva aos negros, no âmbito do Po-
der Judiciário, de vagas oferecidas em con-
cursos públicos para provimento de cargos 
efetivos e de ingresso na magistratura. A 
partir de agora, haverá reserva mínima de 
20% das vagas para estes candidatos, sen-
do que o percentual poderá ser elevado a 
critério de cada tribunal, que também terá 
autonomia para criar outras políticas afir-
mativas de acordo com as peculiaridades 
locais. A magistratura é a primeira carreira 
jurídica a estabelecer esse tipo de política 
afirmativa para preenchimento de vagas.

“Estamos diante de um momento im-
portante, pois é primeira vez que um dos 
poderes da República reservará uma cota 
para cidadãos oriundos de mais de 50% 
da população que não têm acesso aos 
cargos de poder nesse país”, disse o pre-
sidente Ricardo Lewandowski, referindo-se 
a pesquisa recente que indicou que apenas 
18% dos cargos mais importantes no Bra-
sil são ocupados por negros. 

O conselheiro Fabiano Silveira disse que 
a reserva de 20% nas vagas poderia ser 
ineficaz, uma vez que diversos tribunais 
não conseguem preencher os postos para 
magistratura atualmente. “A lógica que 
predomina é que há sobra de vagas. Faço 
ponderação para que a resolução pelo me-
nos contemple a faculdade de o tribunal 
estabelecer um bônus de pontuação. Não 
estamos dizendo que deve adotar, mas 
que pode combinar reserva com bônus de 
acordo com suas experiências”, disse.

A redação final homenageou peculiari-
dades regionais e a autonomia de cada tri-
bunal, garantindo a reserva de 20% como 
mínima possível e delegando aos tribunais 
a prerrogativa de definir outras políticas afir-
mativas de acesso a cargos no Judiciário a 
partir do texto básico aprovado pelo CNJ, 
inclusive em relação a cargos de chefia.

DIREF é comunicada 
de greve dos servidores

A Direção do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia foi comunicada oficialmente pelo 
Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judi-
ciário Federal na Bahia que a Assembleia 
Geral da categoria deliberou por greve por 
tempo indeterminado a partir do dia 16/6.   

O sindicato informou que a mobilização 
se deve em razão das dificuldades com a 
aprovação do PLC28/2015 e considera 
haver coincidência entre os interesses dos 
servidores e da Administração, que é ex-
clusivamente o de valorização do Judiciário 
Federal, composto também por servidores.

CNJ divulga material da 1ª Reunião 
de Priorização do Primeiro Grau

O CNJ disponibilizou documentos e vídeos da 1ª Reunião da Rede de Priorização do 
Primeiro Grau de Justiça. O evento reuniu participantes do Judiciário de todo o país para 
discutir indicadores e ações para implementação da Política Nacional de Atenção Prioritá-
ria ao Primeiro Grau de Jurisdição, estabelecida pelo CNJ com a Resolução n. 194/2014. 

Na página dedicada ao evento, é possível conferir relatórios com os registros dos deba-
tes dos grupos de trabalho. Também é possível acessar planilhas com indicadores e ações 
sugeridas a partir das nove linhas de atuação definidas na Política Nacional de Atenção 
Prioritária ao Primeiro Grau. São elas: alinhamento ao Plano Estratégico dos tribunais aos 
objetivos da Política Nacional; equalização da força de trabalho; adequação orçamentária; 
infraestrutura e tecnologia; governança colaborativa; diálogo social e institucional; preven-
ção e racionalização de litígios; estudos e pesquisas; e formação continuada. 

Os resultados da reunião estão sendo discutidos por conselheiros e juízes auxiliares 
que integram o Comitê Gestor Nacional da Rede de Priorização do Primeiro Grau, definido 
pela Portaria n. 205/2014. O grupo vai analisar e definir indicadores e ações que vão 
culminar em um plano nacional de implementação da política voltada ao primeiro grau. 

Adesão de servidores a 
paralisação pode atrasar 
os atendimentos de TI 

A Administração do TRF1 informa que 
o índice de adesão dos servidores da Secin 
à paralisação do Judiciário é bastante sig-
nificativo, chegando à quase totalidade dos 
servidores em algumas unidades, e solicita 
a compreensão por eventuais atrasos nos 
atendimentos aos serviços de TI.


