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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Thaís de Andrade Sousa Lírio 
(NUCAF). Amanhã: João Paulo Pirôpo 
de Abreu, juiz federal da Subseção de 
Paulo Afonso, Ana Lucia Guerreiro dos 
Santos (6ª Vara) e Selma Silva Santos 
(NUCAF). Parabéns!!!

ESPAÇO DA ASSERJUF
A Associação dos Servidores da Justi-

ça Federal - ASSERJUF dispõe de parcei-
ras com mais de 200 empresas para bem 
atender aos associados, entre elas:

34 cursos de idiomas e cursos jurídicos, 
30 escolas, 29 clínicas de saúde, 17 facul-
dades, 13 empresas de turismo e hotelaria, 
11 academias de ginástica e dezenas de 
escritórios de advocacia, escolas de dança, 
autoescolas, casas de festas, clínicas vete-
rinárias, clubes, lojas de confecções, con-
cessionárias, salões de estética, floricultu-
ras, funerárias, lanchonetes, imobiliárias, 
livrarias, lavanderias, mercados, serviços 
automotivos e seguros.

Consulte a lista completa no site da AS-
SERJUF: www.asserjuf.org.br

O “Encontro Estratégico das Secretarias 
Administrativas e das Áreas de Moderni-
zação Administrativa da Primeira Região” 
aconteceu nos dias 25 e 26/8 em Brasília, 
reunindo diretores das SECADs e SEMADs 
das 14 Seções Judiciárias da 1ª Região 
com a Diretoria-Geral e a Secretaria de 
Gestão Estratégica e Inovação do TRF1. 

A Bahia esteve representada pelo dire-
tor da SECAD Diego Nascimento e pelo su-
pervisor da SEMAD Eduardo Santiago.

O encontro teve intuito de alinhar os 
conhecimentos sobre a execução da estra-
tégia, pela utilização de ferramentas geren-
ciais e identificar as atividades cruciais que 
predizem o alcance das metas traçadas.

O presidente do Tribunal, desembarga-
dor federal Cândido Ribeiro, abriu o evento 
agradecendo a presença dos cerca de 40 
participantes e desejando a todos um bom 
trabalho durante o período. Ele ressaltou a 
importância de encontros como este para 
a troca de experiências e a consequente 
busca de soluções conjuntas. “Esse en-
contro sobre o Planejamento Estratégico 
é muito importante porque é uma forma 
de nós nos anteciparmos aos problemas e 
planejarmos as nossas ações para os pró-
ximos anos”. 

Para o diretor-geral Carlos Frederico 
Maia Bezerra, essa proximidade com a 
seccionais tem grande importância já que 
a integração entre elas e o TRF está dentro 
da política da administração do Tribunal. 
“O Encontro é uma reivindicação sempre 
presente por parte das seccionais e o Tri-
bunal dá mais esse passo em direção a 
esse objetivo”, afirmou.

Entre os participantes, a expectativa era 
de um encontro proveitoso para todos. “Para 
nós é um momento muito importante não 
só pela capacitação que teremos, mas tam-
bém pela interação entre os presentes”, ex-
plicou o diretor da Secad da Seção Judiciá-
ria do Tocantins, Ricardo Pereira.

O diretor da SECAD do Amazonas, Ed-
son Souza e Silva, enfatizou que “é sempre 
importante reunir e ter informações mais 
atualizadas para que as seccionais e o TRF 
como um todo consigam atingir as metas.”

O juiz federal em auxílio à corregedoria, 
Marcelo Albernaz, proferiu a primeira pa-
lestra com o tema “Traduzindo o Planeja-
mento Estratégico da Justiça Federal da 1ª 
Região”. Para o juiz, que também é membro 
do Comitê Técnico do Planejamento Estraté-
gico da Justiça Federal, esta será a oportuni-
dade de falar sobre o tema, uma atribuição 
de todos que compõem a 1ª Região: “Todos 
na Justiça Federal têm a responsabilidade 
de alcançar resultados, objetivando atingir 
a missão institucional da justiça que é en-
tregar uma prestação jurisdicional célere, 
eficaz e de qualidade ao cidadão”.

Os magistrados e servidores participa-
ram também, no dia 27, do “I Encontro 
Executando a Estratégia da Justiça Fe-
deral”, promovido pelo CJF e que reuniu 
os participantes envolvidos no Planeja-
mento Estratégico de toda a Justiça Fe-
deral brasileira.

TRF1 promove encontro estratégico 
da área administrativa da 1ª Região

OPINIÃO
Leia comentário do supervisor da SE-

MAD, Eduardo Santiago: 

“Os eventos realizados pelo TRF1 
nos dias 25 e 26/8 (Encontro Estraté-
gico das SECADs e SEMADs) e pelo CJF 
no dia 27 (Executando a Estratégia da 
Justiça Federal) produziram novo ânimo 
nos participantes.

Afinal, o processo de planejamento tem 
sido interrompido entre nós, da JF, geran-
do desconfianças e descrenças. Eu, como 
supervisor de SEMAD, unidade responsá-
vel por coordenar estes processos, estava 
perdendo o entusiasmo e sentindo enorme 
dificuldade em convidar e reunir pessoas 
para discutir metas, projetos, propostas e 
iniciativas para alcançar o desejado e mo-
nitorar o desempenho da Justiça.

Agora, voltei com a sensação que a 
coisa vai (espero não estar sendo Polia-
na). Certos fatos parecem indicar que 
algo vai mudar.

A palestra do juiz Marcelo Albernaz 
apresentou uma avaliação extremamen-
te bem estruturada sobre as metas (as 
seis nacionais do CNJ e as sete específi-
cas da Justiça Federal), as dificuldades 
e os esforços para alcançá-las, realizan-
do esta análise não só com informações 
sobre o Judiciário, mas situando em 
contexto mais amplo, relativo ao cresci-
mento das demandas.

Os cursos oferecidos lidaram com 
temas como liderança e execução da 
estratégia, além de apresentar os múl-
tiplos recursos da  estatística do Tribu-
nal (e-siest) que permitirá um acom-
panhamento das metas do Judiciário 
(CNJ) e da Justiça Federal.

O evento do CJF envolveu desembar-
gadores, juízes e servidores que apresen-
taram resultados, projetos estratégicos 
e ferramentas de gestão, destacando a 
gestão de projetos no SEI, que possibili-
tará acompanhar e reavaliar os projetos 
em curso no conjunto da Justiça Federal. 
Além disso, ficou evidente o comprometi-
mento com o processo de planejamento.

Pareceu-me que, desta vez, há um 
ânimo diferente e, principalmente, um 
envolvimento mais amplo da Justiça Fe-
deral, além da consolidação de meios 
efetivos de acompanhar/monitorar e 
repensar caminhos e objetivos para o 
judiciário e, quem sabe, projetar nova 
imagem para a sociedade e, mais que 
tudo, prestar um serviço melhor e mais 
submetido ao controle social.”

A 3ª Turma do TRF1, por unanimida-
de, absolveu uma ré da prática do crime 
de estelionato, tipificado no artigo 171 do 
Código Penal. A decisão confirma sentença 
da 17ª Vara.

Na denúncia, o MPF narra que a acusa-
da requereu no INSS o benefício de auxílio-
-doença, sendo que quatro meses depois 
compareceu à Agência da Previdência So-
cial de Pojuca para realização da perícia 
médica, apresentando exame médico falso, 
tendo usufruído indevidamente o mencio-
nado benefício no período de junho a no-
vembro de 2008. Assim, o ente público 
requereu a condenação da ré pela prática 
do crime de estelionato.

Em primeira instância, o pedido foi jul-
gado improcedente, o que motivou o MPF 
a recorrer ao TRF1 sustentando que, em-
bora a apelada negue o conhecimento da 
falsidade do exame por ela apresentado, 
tal alegação não se mostra verossímil, haja 
vista que a falsificação do exame benefi-
ciaria somente a ela e que a denunciada 
não trouxe provas acerca do suposto aten-
dimento médico em Salvador.

Ainda de acordo com o órgão ministe-
rial, também é “descabida a hipótese de 
desvio de destinatário aventada pela deci-
são, já que o exame apresentado pela ape-

lada é inteiramente falso, posto que ela 
nunca foi paciente do local e a clínica se-
quer atende pacientes do SUS, além de as 
imagens pertencerem a outro paciente”.

O relator, desembargador federal Mário 
César Ribeiro, entendeu que a sentença 
deve ser mantida em todos os seus ter-
mos, visto que as provas colhidas no cur-
so da instrução processual não permitem 
concluir, com segurança, que a apelada 
adulterou ou participou de algum modo da 
falsificação do exame médico apresentado 
ao INSS para fins de obtenção de auxílio-
-doença. "Ainda que comprovada a mate-
rialidade do dano, a ausência de prova su-
ficiente da autoria ou participação conduz 
à absolvição do réu”, explica o magistrado.

Ademais, o desembargador fundamen-
tou que “a percepção do benefício pre-
videnciário mediante a apresentação de 
exame de ultrassonografia falso pela ape-
lada, por si só, não pode levar à conclusão 
de que praticou o delito tipificado no art. 
171, § 3º, do Código Penal, consideran-
do suas alegações de que foi levada com 
outras pessoas no mesmo veículo para fa-
zer exames em Salvador, algumas até na 
mesma clínica, com o encaminhamento 
do resultado diretamente para o Posto de 
Saúde, é razoável e plausível de credibi-
lidade”.

TRF1 confirma sentença da 17ª Vara 
e absolve ré de crime de estelionato

Seminário Internacional 
de Direito do Trabalho e 
Processual do Trabalho

A Associação Brasileira de Defesa de 
Direito Previdenciário, Acidentário e Con-
sumidor e a Comissão Internacional dos 
Alunos do Doutorado da Universidade de 
Buenos Aires estão realizando o I Seminá-
rio Internacional de Direito do Trabalho e 
Processual do Trabalho: Dilemas da “Glo-
balização”, Direitos Fundamentais, Direitos 
Humanos e Acesso à Justiça, dia 30/10 
das 8h às 18h, no Versátil Ondina Eventos.

O Seminário é uma ótima oportunida-
de de aperfeiçoamento para os advogados, 
juízes, servidores, estudantes, médicos, 
trabalhadores e aposentados, objetivando 
demonstrar a relevância e atualidade do 
estudo sobre o Direito do Trabalho e Pro-
cesso do Trabalho, atrelado ao Direito Pre-
videnciário, Direito e Processo Cível, Direito 
Constitucional e Direitos Humanos. 

Haverá renomados palestrantes de vá-
rios países e Estados do Brasil que apre-
sentarão temas baseados na realidade 
social e política dos países da América La-
tina, alicerçados no conhecimento holístico 
científico e cultural para construção de um 
marco teórico entre os países.

A coordenação científica é do juiz federal 
e professor doutor Wilson Alves de Souza e 
da professora doutora Viridiana Diaz Aloy.

Será fornecido certificado de 9 horas.

Inscrições abertas com descontos es-
peciais e limitadas. Programação comple-
ta no endereço: http://abprevbrasil.com.
br/?page_id=685 ou  tels: 3012-0653; 
8723-3035 e 9924-7567 ou através do 
e-mail abprev@ig.com.br 


