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Aniversariantes
Hoje: Adailton José Carvalho de Santa-
na (20ª Vara), Edna Maria de Oliveira 
Manhaes Silva (15ª Vara), Clara Ema-
nuela de Melo Santana (Paulo Afonso), 
Letícia Tavares Falcão (Ilhéus), Waldyr 
Moura Santana Júnior (Turma Recur-
sal) e Stephany da Silva Santos (Feira 
de Santana). 
Amanhã: Andrea Souza Barreto (Turma 
Recursal), Catia Virginia Silva Gonçal-
ves Varjão (7ª Vara) e Elizete Monteiro 
(CS Gestão & Serviço).

Parabéns

Justiça proíbe igreja 
de promover outdoors 

homofóbicos
A expressão da religiosidade pode ser 

exercida livremente nos templos, na pre-
sença de fiéis, mas não por intermédio 
de propaganda de suas crenças. Com 
este fundamento, a 4ª Câmara de Direi-
to Privado do Tribunal de Justiça de São 
Paulo manteve sentença de 1º grau que 
proibiu uma igreja de Ribeirão Preto de 
publicar mensagens com trechos bíbli-
cos condenando a homossexualidade. 
Caso descumpra, a multa diária é de R$ 
10 mil.

Dias antes da 7ª Parada do Orgulho 
LGBT na cidade de Ribeirão Preto, em 
agosto de 2011, a Igreja Casa de Ora-
ção de Ribeirão Preto instalou outdoors 
no município com mensagens citando 
trechos da Bíblia. Entre elas, uma dizia 
o seguinte: "Assim diz Deus: Se também 
um homem se deitar com outro homem, 
como se fosse mulher, ambos pratica-
ram coisa abominável”. De acordo com 
o processo, o líder religioso responsável 
pelo ato afirmou tratar-se de mensagem 
para denunciar o que diz ser pecado da 
homossexualidade.

“A autodeterminação da pessoa dá o 
direito de optar ou eventualmente prati-
car a sua sexualidade da maneira que lhe 
aprouver, não cabendo ao Estado e a ne-
nhuma religião se manifestar publicamen-
te em afronta à mencionada liberdade”, 
afirmou o desembargador Natan Zelinschi 
de Arruda, relator do caso. 

“No Estado Democrático de Direito a 
dignidade da pessoa humana deve preva-
lecer, e não se admite incentivo ao pre-
conceito”, afirmou o relator.  

Justiça Federal em Juazeiro condena 
superestelionatário já condenado em 36 ações 

A juíza federal da Subseção Judiciária 
de Juazeiro Andréa Márcia Almeida, em 
ação penal proposta pelo MPF contra Je-
rônimo José Sangreman Meyer, condenou 
o réu a 5 anos de reclusão em regime fe-
chado e ao pagamento de 272 dias-multa, 
cada dia equivalente a um salário mínimo.

A magistrada considerou o histórico de 
condenações do réu como justificativa para 
o cumprimento da pena em regime fecha-
do sem direito de recorrer em liberdade, 
afirmando que “sua liberdade causaria ul-
ceração na ordem pública, com forte pro-
babilidade de voltar a delinquir, pautada 
no histórico de 36 condenações penais já 
transitadas em julgado”.

O réu foi denunciado pelo uso de docu-
mentos falsos (comprovante de rendimento 
e carteira de identidade) para abrir conta 
na Caixa Econômica. A julgadora registrou 
que o réu praticou ato ilícito agindo com 
culpabilidade intensa, tendo se deslocado 
de Goiânia para Juazeiro exclusivamente 
para aplicar golpe na Caixa Econômica.

A sua vida pregressa apresenta vastos 
antecedentes criminais, inquéritos e con-
denações penais transitadas em julgado, 
demonstrando que as penas anteriores não 
cumpriram seu papel de ressocializá-lo. 

A sentença consignou que “a partir do 
interrogatório é possível afirmar que de-
monstra ser dissimulado e propenso ao 
cometimento de delitos de tal natureza, 
ao se utilizar de declarações emotivas e 
justificar suas atitudes em supostas difi-
culdades financeiras”.

Em outra ação penal, a magistrada con-
denou o réu Antônio Pereira de Farias pelo 
uso de documento falso (art. 304  do Có-
digo Penal) a dois anos e quatro meses de 
reclusão e 12 dias multa.

O réu apresentou-se em agência da 
Caixa Econômica Federal para abertura de 
conta com documentos falsos e contrache-
que supostamente emitido pelo Ministério 
da Saúde. Funcionário da Caixa, suspeitan-
do da autenticidade dos documentos, acio-

nou a Polícia Federal mas o réu fugiu antes 
da chegada dos agentes.

Dois meses depois, o mesmo réu retor-
nou à agência, desta feita para tentar re-
tirar um cartão bancário, utilizando-se de 
outros documentos falsos. Desta vez, a Po-
lícia Federal o prendeu em flagrante.

 O réu já havia sido condenado anterior-
mente por estelionato, formação de quadri-
lha e tráfico de drogas na 3ª Vara Criminal 
de João Pessoa e por uso de documento 
falso em outra ação que tramitou na Sub-
seção de Juazeiro. 

Segundo a sentença, a atenuante 
da confissão espontânea compensa a 
agravante da reincidência, não caben-
do aumento ou diminuição da pena. Foi 
aplicado também o regime fechado para 
cumprimento da pena bem  como não se 
substituiu a pena de restrição da liberdade 
pela de restrição de direitos em  face da 
reincidência. 

Em razão de o réu ter permanecido cus-
todiado durante toda a instrução do feito, 
bem como em face da prática reiterada de 
outros crimes, para garantia da ordem pú-
blica e da segurança da sociedade, a ma-
gistrada decidiu mantê-lo preso.

Servidores da Área Administrativa se 
reuniram na última terça-feira, 12/1, no 
Gabinete da Direção do Foro, para come-
morar o aniversário do servidor Luiz Qua-
resma de Mello Neto, diretor do NUCRE. 

Entre os que marcaram presença na 
confraternização estavam a juíza da 14ª 
Vara Cynthia Lima Lopes, diretora do Foro 
em exercício; os diretores da SECAD, Diego 
Nascimento; do NUCJU, Águido Miranda; 
do NUCAF, Kátia Arnold; além de Leila Les-
sa, diretora de Secretaria da 16ª Vara.

A juíza federal Cynthia Lopes aprovei-
tou a ocasião para falar um pouco de sua 

Servidores comemoram aniversário 
do diretor do NUCRE

experiência pessoal e profissional com o 
aniversariante. Segundo a magistrada, al-
gumas das características mais marcantes 
de Luiz Quaresma, que são imediatamen-
te reconhecíveis por todos com quem ele 
convive, são a sua permanente alegria e 
jovialidade e a sua inabalável disposição 
em ser feliz. 

“Não há qualquer pessoa na Justiça Fe-
deral que possa dizer que já viu Quaresma 
desanimado ou mal humorado. Ele está 
sempre confiante no ser humano e apos-
tando nas relações pessoais. A par de ser 
um excelente profissional, Quaresma sabe 
extrair de cada um o melhor que a pessoa é 
capaz de dar”, declarou Dra. Cynthia.

O aniversariante agradeceu a presença 
de cada um dos colegas e em um breve 
discurso declarou: “Acredito que cada pes-
soa desempenha o seu papel de importân-
cia aqui dentro da Justiça. Seja a pessoa 
que realiza o trabalho mais simples, seja o 
mais graduado magistrado, gosto de tratar 
a todos igualmente bem”, finalizou.

NUASG informa serviços 
de controle de pragas
O Núcleo de Administração de Servi-

ços Gerais - NUASG realizará serviço de 
desinsetização no Fórum Teixeira de Frei-
tas, anexos e no Edifício Arx Tourinho, 
sede dos JEFs e Turmas Recursais neste 
sábado, 16 de janeiro.

Em razão do efeito tóxico dos produtos, 
tanto quanto possível, não devem perma-
necer pessoas nos prédios no dia da apli-
cação. Quando imprescindível, como no 
caso dos vigilantes, estes devem procurar 
as áreas mais ventiladas.

Os serviços consistirão de pulverização 
com inseticida líquido nos rodapés internos 
e externos, sob os móveis e nos ralos dos 
sanitários dos dois Fóruns. Este serviço de-
verá ser iniciado por volta das 8h30min e 
se estender até as 13h. 

Segundo a prestadora de serviços, até 
oito horas após o serviço não devem per-
manecer pessoas nos locais, sob pena de 
danos à saúde. 

Será também realizada termonebuliza-
ção (fumacê) nas áreas externas dos dois 
Fóruns, bem como nos corredores dos pavi-
mentos. Este serviço deverá ser executado 
entre as 15h e as 17h. 

 É necessário que todas as unidades dos 
prédios sede, anexos e JEFs disponibilizem 
chaves na sexta-feira, dia 15/1, e, tanto 
quanto possível, deixem as portas inter-
nas destrancadas, a fim de alcançarmos a 
maior cobertura possível.

O NUASG pede a colaboração de todos, 
diante da necessidade de combate espe-
cialmente ao aedes aegypti.


