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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Alexsandra Souza Vilas Boas de Almeida (Feira de Santana), Ana Carolina Oli-
veira de Carvalho Gomes (NUCJU) e Evanilson Santos da Silva (19ª Vara). Amanhã: 
João Batista de Castro Junior, juiz federal da 1ª Vara da Subseção de Vitória da Con-
quista, Layla Carolina Metzker (Teixeira de Freitas), Rafael Alvarenga Almeida (Turma 
Recursal) e Geisa Alberoni de Jesus (CS Gestão & Serviço). Domingo: Lorena Manuela 
de Sousa Cavalcante Leão (Juazeiro), Karina de Alencar Barbosa Marques (13ª Vara) 
e Hélida Campos Mesquita (Guanambi). Segunda-feira: Altenir da Silva Carvalho (22ª 
Vara), Daniela de Araújo Rocha (1ª Vara), Gabriel Valença Pires (2ª Vara), Luciene Al-
ves Costa Trindade (10ª Vara), Simone Schitini de Araújo Góes (NUCOD), Renata Faria 
Rolemberg Ribeiro (13ª Vara), Rodrigo Mendes Cruz (Campo Formoso), Marcelle Correa 
de Abreu (Eunápolis) e Rebecca Lorena Silva Souza (Teixeira de Freitas). Parabéns
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O JFH continua a tratar do Provi-
mento COGER 129/2016.

ESTATÍSTICAS

Art. 339. Os juízes federais e os ju-
ízes federais substitutos farão publicar 
até o dia 20 de cada mês, pelo Diário 
da Justiça Federal da Primeira Região – 
e_DJF1, o resumo da estatística mensal 
de sua produtividade no mês anterior.

Parágrafo único. Após a conferência, 
os boletins estatísticos tipo 1, 2, 4 e 
os relativos aos Núcleos de Conciliação 
deverão ser assinados eletronicamente 
pelos magistrados, dispensada a sua 
impressão e arquivamento.

Art 343. § 1º A estatística mensal 
será encerrada no dia 5 do mês sub-
sequente. As inserções de registros re-
lativas a movimentações anteriores não 
serão retroativas e nem possuirão efeitos 
estatísticos retroativos, devendo-se, no 
campo “complemento”, ser indicada a 
data em que o ato foi praticado e a jus-
tificativa para o lançamento intempesti-
vo, respeitado o devido encadeamento. 
Quando absolutamente necessária a in-
serção, alteração ou exclusão posterior 
de registros retroativos de movimenta-
ção processual, as mesmas somente po-
derão ser feitas por solicitação do juiz à 
corregedoria regional.

§ 2º Não são passíveis de alteração 
os códigos de movimentação inerentes 
à distribuição, redistribuição, apensa-
mento, mudança de classe e baixa, cuja 
correção deve se dar mediante registro 
subsequente do código adequado.

O PROVIMENTOJustiça Federal em Juazeiro condena 
comerciante por venda ilegal 
de versão paraguaia do Viagra

O juiz federal da 10ª Vara Evandro Rei-
mão dos Reis, no exercício da titularidade 
plena da Vara Federal de Juazeiro, em ação 
penal movida pelo MPF condenou Giovan-
ni Freire Dias a dois anos de reclusão pela 
venda e importação de mercadoria proibida 
(Art. 334-A §1º, IV do Código Penal). 

Segundo denúncia oferecida pelo Mi-
nistério Público Federal, o réu, em outubro 
de 2003, de forma consciente e voluntária, 
manteve em depósito e expôs à venda, no 
exercício de atividade comercíal, o medica-
mento Pramil, conhecido por ser uma ver-
são paraguaia do Viagra.

A Polícia Civil realizou operação em far-
mácias de Juazeiro com o fim de apurar de-
núncia de que estariam sendo vendidos ile-

galmente medicamentos sem registro 
na ANVISA e sem as características de 
identidade e qualidade admitidas para 
a sua comercialização. 

No estabelecimento de proprieda-
de do réu (Farmácia Freire 24 Horas), 
um policial, passando-se por um con-
sumidor, adquiriu cinco comprimidos 
de Pramil (Sildenafil 50 mg), que 
contém substância similar à presen-
te no medicamento Viagra, utilizada 

para disfunção erétil, pagando R$ 10,00 
por cada unidade. Os medicamentos foram 
apreendidos e o funcionário foi conduzido 
à Delegacia para prestar esclarecimentos.

Ouvido pela autoridade policial, o fun-
cionário afirmou que o medicamento Pra-
mil era livremente vendido na farmácia do 
denunciado, tendo este o advertido que o 
medicamento tinha venda proibida e que 
era necessário maior cuidado em sua co-
mercialização. 

O medicamento não tem registro na 
ANVISA ou características de identidade 
e qualidade admitidas para sua venda, a 
exemplo de rótulo e bula, sendo, portanto, 
de comercialização proibida no Brasil. 

A defesa requereu a desclassificação 
do delito para o crime previsto no art. 
334-A, do Código Penal, uma vez que não 
houve falsificação, alteração ou adulte-
ração da medicação. Para o julgador, “a 
denúncia, em nenhum instante, atribuiu 
ao réu qualquer desses verbos - falsifi-
car, corromper, alterar ou adulterar remé-
dio, mas sim expor à venda e manter em 
depósito medicamento de procedência 
estrangeira que não possui registro no 
órgão de vigilância sanitária. Por conse-
guinte, descabe a incidência do art. 273, 
do Estatuto Punitivo in casu. Em verdade, 
está-se diante de caso de contrabando de 
Pramil (sildenafil 50 mg).”

Concluiu o magistrado pela aplicação 
do instituto da emendatio libeli, previsto 
no art. 383, CPP, pois se trata de simples 
alteração na definição jurídica, já que 
a conduta descrita na denúncia seria a 
mesma.

Por se tratar de pena superior a um ano, 
substituiu o julgador a privação da liberda-
de por duas penas restritivas de direitos: 
prestação pecuniária de três salários míni-
mos e prestação de 720 horas de serviços 
à comunidade. 

SEVIT lembra que uso 
de crachá é obrigatório

A Seção de Segurança, Vigilância e 
Transporte lembra que é obrigatório o uso 
do crachá de identificação nas dependên-
cias da Seção e Subseções Judiciárias, 
conforme a Instrução Normativa 14-10, do 
TRF da 1ª Região. 

Os servidores, prestadores de serviços 
e estagiários deverão portá-lo em local visí-
vel, durante todo o expediente.

A SEVIT esclarece que todos precisam 
usar o crachá, mas os estagiários, por sua 
natural e maior rotatividade, devem estar 
mais atentos ainda à obrigação para facili-
tar sua identificação pela segurança já que 
o trânsito de pessoas no Fórum é cada vez 
mais intenso.

Confira o resultado da Pesquisa 
Governança Participativa

O julgamento dos crimes contra a Ad-
ministração, como corrupção, lavagem de 
dinheiro, improbidade administrativa, bem 
como as ações judiciais que discutam be-
nefícios previdenciários, devem ser as priori-
dades da Justiça Federal em 2017. É o que 
pensam as mais de 13,7 mil pessoas que 
participaram da pesquisa Governança Parti-
cipativa, realizada pelo CJF, de 15/8 a 2/9.

O objetivo da enquete era entender a 
opinião de cidadãos, advogados, magistra-
dos e servidores sobre quais temas deve-
riam ser convertidos em metas e prioridades 
para o próximo ano. As opiniões reforçarão 
a permanência das metas já estabelecidas 
ou apontarão a priorização de outros temas. 

Metas para 2017 – Entre as maiores 
reclamações apontadas é o tempo de jul-
gamento dos processos, considerado lento. 
Entre os pontos positivos, os usuários elo-
giaram a implantação do PJe e a relevância 
dos temas tratados pelo segmento.

Para 82% dos que responderam à pes-
quisa, o combate à corrupção com julga-
mento célere dos processos que tratem de 
crimes contra a Administração deve ser a 
maior prioridade da Justiça Federal; o se-
gundo tema mais selecionado, por 75% 
dos respondentes, diz respeito ao julga-
mento de questões judiciais relacionadas à 
concessão de benefícios previdenciários. A 
terceira prioridade foi acelerar o julgamento 
dos crimes relacionados ao tráfico de pes-
soas, exploração sexual, e trabalho análogo 
ao de escravo (57%). 

E 49% destacaram que o Judiciário de-
veria estabelecer meta para incrementar so-
luções alternativas de conflito (conciliação).

O Planejamento em vigor da Justiça Fe-
deral já prioriza alguns dos temas indicados 
pelos participantes da pesquisa, como o 
julgamento dos processos referentes aos cri-
mes contra a Administração. Por outro lado, 
ainda não incluiu como prioridade outros 
temas citados, como benefícios previdenciá-
rios e questões ambientais.

A pesquisa também quis saber a opi-
nião dos advogados quanto ao funciona-
mento dos JEFs que absorvem cerca de 
70% da demanda da Justiça Federal. A 
pesquisa apontou para o fato de que 31% 
dos advogados preferem os JEFs, outros 
23% preferem acionar a jurisdição comum 
e 46% não têm preferência. O questionário 
também revela que os advogados mais ex-
perientes têm maior predileção pela jurisdi-
ção comum, já os mais jovens, têm como 
primeira opção os JEFs.

Boa parte daqueles que escolheram os 
JEFs e que quiseram registrar os motivos 
de sua preferência alegou que a tramitação 
do processo nos JEFs é mais rápida. Por 
outro lado, os que preferem a jurisdição co-
mum acreditam que ali o trabalho é realiza-
do com maior qualidade, feito com ampla 
possibilidade de produção de prova e com 
análise mais detida dos autos por parte dos 
magistrados.

Fonte: CJF


