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Aniversariantes
Hoje: Luciana Guerra Otero (2ª Vara), Denise Mascarenhas de Oliveira (Jequié) e 
Emilly Karine Montino de Oliveira (NUCAF). Amanhã:  Daniela Pacheco (Ilhéus), Ro-
vilson Ribeiro (Vitória da Conquista) e Rafael Copque (NUCJU). Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

TRF1 mantém sentença da 1ª Vara 
anulando questão de concurso 
impossível de ser respondida 

A Sexta Turma do TRF1, por unanimida-
de, manteve sentença da 1ª Vara que julgou 
procedente o pedido de um militar e anulou 
uma questão da prova de Informática do 
Curso de Formação de Oficiais do Exército, 
ratificando liminar que permitiu ao autor 
prosseguir nas demais fases do certame.

A União argumentou na apelação que 
o pedido de revisão da questão n. 49 foi 
julgado improcedente pela banca de forma 
devidamente justificada e que a posição do-
minante da jurisprudência é pela impossibi-
lidade de análise dos critérios de correção 
da banca examinadora. Alegou ausência de 
ilegalidade objetiva na questão e aduziu que 
a inconformidade do requerente se trata de 
mero inconformismo com a reprovação.

A relatora, juíza federal convocada Hind 
Kayath, destacou entendimento do STJ de 
que, em regra, não compete ao Poder Ju-
diciário apreciar critérios na formulação e 
correção de provas, tendo em vista que, em 

respeito ao princípio da separação de po-
deres consagrado na Constituição Federal, 
é da banca examinadora desses certames a 
responsabilidade pelo seu exame.

Porém, a magistrada esclarece que 
excepcionalmente, havendo flagrante ile-
galidade de questão objetiva de prova de 
concurso público, bem como ausência de 
observância às regras previstas no edital, 
tem-se admitido a sua anulação pelo Judici-
ário por ofensa ao princípio da legalidade e 
da vinculação ao edital.

A relatora pondera que consta nos autos 
parecer do autor do livro utilizado como fon-
te bibliográfica pelo edital que informa a im-
possibilidade de resolução da questão n. 49 
em razão de falha no seu enunciado. Assim 
sendo, “é nula a questão que não é possível 
de ser respondida ou não fornece elementos 
adequados para tanto, por se tratar de fla-
grante ilegalidade”, concluiu a magistrada. 

Fonte: TRF1

Margem da Palavra
Público elogia 10º Encontro de Corais

Parabéns aos organizadores do 10º Encontro de Corais da Justiça 
Federal. É importante que as pessoas valorizem o seu lado emocio-
nal, algo pouco desenvolvido na atividade laboral, onde se privilegia 

o lado racional. O ser humano deve buscar o equilíbrio, entre o racional e emocional 
e uma maneira de desenvolver o seu lado emocional é através da arte. Considerando 
isto, é de grande importância o canto coral que envolve a emotividade e a coletivi-
dade. É um pedaço pequenininho da solidariedade da qual o mundo esta precisan-
do. Entendo que toda instituição deveria incentivar e financiar isso. O retorno será 
sempre grandioso.                                                                Nilza Reis, juíza federal

Nós trabalhamos  muito sério aqui na Justiça e cantar num coral nos permite 
buscar um pouco de leveza no nosso dia a dia. Temos ensaios semanais e o nosso 
maestro, além de muito talentoso, já que é o arranjador de todas as músicas que 
cantamos, também mantém vivo em nós o desejo de cantar. O coral existe há mais 
de vinte anos praticamente sem patrocínio. Se não fosse pela ASSERJUF, que paga 
o maestro, não teríamos como existir.                          Luzineide Oliveira-Bibliotecária

Poder cantar num coral é um prazer e um privilégio. Hoje em dia, as pessoas  
estão amarradas, cheias de mágoa e negativismo. Cantar libera tudo isso que se tem 
guardado. Eu, que trabalho com vários corais, sei que quando você está cantando, 
pode mudar sua vida através dessa atividade. O Encontro de Corais  da Justiça Fe-
deral esta de parabéns por mais uma edição que terminou maravilhosamente. Que 
haja mais apoio, que haja um despertar para que continuemos e tenhamos outros 
encontros como esse. Parabéns para os organizadores.   Natanira Gonçalves-Maestrina

Termina amanhã prazo para 
encaminhar artigos para Revista 

Jurídica da Justiça Federal da Bahia

Contra impunidade, Supremo
mantém prisão na 2ª instância

O STF confirmou nesta quarta-feira, que 
a execução das penas pode ser feita já na 
segunda instância, sem depender do trânsi-
to em julgado. O ministro Luiz Fux resumiu: 
“Estamos discutindo isso porque no Brasil 
as condenações são postergadas com re-
cursos aventureiros, por força de recursos 
impeditivos do trânsito em julgado”.

Do plenário, os ministros mandaram um 
recado contra a impunidade dos podero-
sos, que contam com o conceito elástico de 
presunção de inocência para nunca expiar 
culpa atrás das grades. “O sistema brasi-
leiro hoje frustra na maior medida possí-
vel o senso de justiça de qualquer pessoa. 
Um sistema de justiça desacreditado pela 
sociedade aumenta a criminalidade, não 
serve para o Judiciário, não serve para a 
sociedade, não serve para ninguém”, disse 
o ministro Luis Roberto Barroso ao falar so-
bre a dificuldade de levar criminosos pode-
rosos efetivamente para atrás das grades. 

Entre os que consideraram que a prisão 
em 2ª instância é possível, prevaleceu o en-
tendimento da Constituição que trata de pri-
são, o inciso 61 do art. 5º: “Ninguém será 
preso senão em flagrante delito ou por or-
dem escrita e fundamentada de autoridade 
judiciária competente, salvo nos casos de 
transgressão militar ou crime propriamente 
militar, definidos em lei”.

“Depois da 2ª instância, sobe o inte-
resse do sistema de fazer aplicar a nor-
ma penal. Depois do 2º grau, o peso da 
presunção da inocência fica mais leve e 
menos relevante em contraste com o inte-
resse estatal”, afirmou Barroso. Em feve-
reiro, por sete votos a quatro, o STF havia 
entendido que a 2ª instância é a última que 
analisa provas de materialidade e autoria e, 
por isso, a pena já poderia ser executada.

PRESIDENTE DA AJUFE DEFENDE 
CUMPRIMENTO DE PENA APÓS 
CONDENAÇÃO DE 2ª INSTÂNCIA

O presidente da AJUFE, Roberto Veloso, 
que abriu o V Fórum Nacional dos Juízes 
Federais Criminais em São Paulo, fez um 
duro ataque à corrupção no País e uma  
enérgica defesa da decisão do STF que de-
terminou o cumprimento de pena já a partir 
da sentença condenatória da 2ª instância.

“A sociedade brasileira não merece ser 
aviltada com a apropriação de seus tri-
butos por quem deveria ter a função de 
protegê-la”, disse no pronunciamento de 
abertura do evento. “Por isso, defendemos 
incondicionalmente a Operação Lava Jato, 
porque ela expande luz sobre as trevas da 
corrupção”. O juiz Sérgio Moro, que conduz 
os processos da Lava Jato, fez palestra do 
fórum no dia 4/10.

Ao defender a ampliação da pena con-
denatória já a partir do 2º grau, Veloso 
apresentou dados segundo os quais a cor-
rupção no Brasil sangrou dos cofres públi-
cos R$ 690 bilhões nos últimos dez anos.  

Ele finalizou declarando: “a corrupção 
tira as crianças das escolas, nega-lhes a 
merenda escolar, enche os corredores dos 
hospitais, avilta os vencimentos dos servi-
dores, a iniciativa privada se deteriora e o 
serviço público como um todo é pessima-
mente prestado. Essa atividade criminosa 
vai se entranhando pelas estruturas e atin-
ge o âmago das instituições, destruindo 
tudo, igual a um vírus trojan no sistema 
operacional de um computador. A socie-
dade brasileira não merece mais ser avil-
tada com a apropriação de seus tributos 
por quem deveria ter a função de protegê-
-los. Por isso defendemos incondicional-
mente a Operação Lava Jato” .          


