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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Manuela Affonso Ferreira Maciel 
(SECAD), Marcos Túlio Ladeia Vilasbo-
as (19ª Vara), Francisco das Chagas 
Silva (Juazeiro), Vinícius Curi de Souza 
(NUCAF), Karine Magalhães Cavalcan-
te Cortes (TUREC), Diego Cardoso de 
Novais (Guanambi), Vanessa Vale de 
Oliveira (8ª Vara), Vitório Batista Lima 
da Silva (15ª Vara), Hugo Jobim Rios 
Trindade (Alagoinhas), Matheus Gomes 
Bahia dos Santos (8ª VARA). Amanhã: 
Larissa Davi Cabus (18ª Vara), Fabío-
la Fátima Pita Bispo (4ª Vara), Nilza 
Costa dos Reis (Juíza da 8ª Vara), An-
dré da Purificação Carvalho (Vitória da 
Conquista), Isabella De Oliveira Matos 
Almeida (TUREC). Parabéns!

Excesso de prazo não pode ser constatado 
apenas por soma de prazos processuais

Somente configura constrangimen-
to ilegal por excesso de prazo, capaz 
de autorizar o relaxamento da prisão 
cautelar, a demora em razão da ofen-
sa ao princípio da razoabilidade pela 
desídia do Poder Judiciário ou da acu-
sação, jamais sendo aferível apenas 
a partir da mera soma aritmética dos 
prazos processuais. O entendimento 
é da presidente do STJ, Laurita Vaz, 
depois de indeferir quatro pedidos de 
liminares em recursos de HC envol-
vendo o mesmo paciente.

O paciente é réu em 18 ações pe-
nais diferentes pelos crimes de tráfico 
de drogas e associação para o tráfico. 
Ele foi preso em junho de 2015 e até 
o momento já interpôs oito recursos 
em HC no STJ.

De acordo com os autos, o preso 
é um dos líderes de uma organização 
voltada para a distribuição e venda de 
cocaína, maconha e crack. Junto com 
dois irmãos, participa ativamente da 
movimentação financeira, exercício 
de tarefas específicas e coordenação 
de equipes independentes, possuindo 
voz ativa nas decisões e gestão contá-
bil da estrutura. A organização crimi-

nosa foi desmantelada pela Operação 
Clivium, deflagrada pela Polícia Civil 
Gaúcha.

Com os oito recursos em HC no 
STJ, a defesa alega excesso de pra-
zo já que aguarda há dois anos pelo 
encerramento da instrução criminal. 
Sustenta também a falta de motiva-
ção para a manutenção da prisão pre-
ventiva e pede a revogação da prisão 
para que o réu responda em liberda-
de, ou a substituição da custódia por 
medidas cautelares.

Para a ministra Laurita Vaz não es-
tão presentes sinais de plausibilidade 
jurídica do pedido, nem ilegalidade 
patente nas decisões ordinárias ca-
pazes de autorizar o deferimento da 
liminar. Sobretudo porque o tribunal 
estadual afastou a alegação de exces-
so de prazo, fundamentando sua de-
cisão na “extrema gravidade” dos fa-
tos narrados pelo Ministério Público, 
na periculosidade dos envolvidos e na 
complexidade da ação penal, que en-
volve 12 denunciados.

A ministra observou, ainda, que 
em maio deste ano foi realizada au-

XI Jornada Maria da Penha 
será realizada neste mês em Salvador

O Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) promove no dia 18 de agosto, 
em Salvador/BA, a XI edição da Jor-
nada Maria da Penha. O evento ocor-
rerá nas dependências do Tribunal de 
Justiça da Bahia (TJBA). A Jornada, 
que ocorre anualmente, desde 2007,  
é voltada a magistrados  membros do 
Sistema de Justiça envolvidos com 
ações de combate à violência domés-
tica. As inscrições poderão ser feitas 
entre os dias 2 e 16 de agosto, por 
meio do CNJ.

A presidente do Conselho Nacio-
nal de Justiça (CNJ), ministra Cár-
men Lúcia, confirmou presença no 
evento.

Este ano, o encontro deverá se con-
centrar nas ações da Justiça Restau-
rativa, que pode ser aplicada nesses 
casos. A ministra Cármen Lúcia, tem 
defendido a utilização das técnicas da 
Justiça Restaurativa na recomposição 

das famílias que vivenciam o drama da 
violência doméstica em seu cotidiano.

Também deverão estar na pauta do 
evento debates sobre os avanços e de-
safios da Lei Maria da Penha (Lei n. 
11.340/2006), que este ano comple-
ta 11 anos de existência. Em 2016, 
212.334 novos processos relativos à 
violência doméstica deram entrada na 
Justiça. No mesmo ano, foram conce-
didas 285.576 medidas protetivas de 
urgência. Atualmente, há 114 varas ou 
juizados exclusivos, com competência 
privativa para a violência doméstica. 

No encontro, o CNJ deverá apre-
sentar outros dados do Poder Judiciá-
rio sobre a violência doméstica contra 
a mulher, elaborado pelo Departamen-
to de Pesquisas Judiciárias (DPJ).

A Jornada sobre a Lei Maria da 
Penha auxiliou na implantação das 
varas especializadas nos estados bra-
sileiros, incentivou a uniformização de 
procedimentos das varas especializa-
das e possibilitou a criação do Fórum 
Permanente de Juízes de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher 
(Fonavid). Em todas as edições do 
evento, há a divulgação de uma carta 
de sugestões para os tribunais e ou-
tros órgãos, com o intuito de contribuir 
para o melhoramento da aplicação da 
Lei Maria da Penha.

Após a entrada em vigor da lei, 
todo caso de violência doméstica e in-
trafamiliar se tornou crime e deve ser 
apurado por meio de inquérito policial 
e remetido ao Ministério Público. Es-
ses crimes são julgados nos Juizados 
Especializados de Violência Doméstica 
contra a Mulher ou nas Varas Crimi-
nais nas cidades onde ainda não existe 
a estrutura.

A lei também tipificou as situa-
ções de violência doméstica, proibiu 
a aplicação de penas pecuniárias aos 
agressores, ampliou a pena de um 
para até três anos de prisão e deter-
minou encaminhamento das mulhe-
res em situação de violência, assim 
como de seus dependentes, a progra-
mas e serviços de proteção e de assis-
tência social.

Em março deste ano, o CNJ lançou 
as diretrizes e ações do Poder Judici-
ário para prevenção e combate à vio-
lência contra as mulheres por meio da 
Política Judiciária Nacional de Enfren-
tamento à Violência contra as Mulhe-
res no Poder Judiciário, assinada pela 
presidente do CNJ e do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), ministra Cármen 
Lúcia. O documento leva em conta a 
legislação atual e as normas interna-
cionais de direitos humanos.

Fonte: CNJ de Notícias

diência de instrução, sendo ouvidas 
cinco testemunhas. Para ela, “o maior 
prolongamento da instrução criminal 
não implica ofensa ao princípio da ra-
zoabilidade, dada a complexidade do 
feito, que envolve muitos acusados e 
a investigação de inúmeros fatos cri-
minosos, bem como foram determi-
nadas várias diligências pela autori-
dade judiciária e a análise de diversos 
requerimentos apresentados”.

A presidente destacou que as 
instâncias ordinárias justificaram a 
prisão preventiva na gravidade con-
creta do crime e no fato de o réu ser 
um dos comandantes da estrutura 
de traficância e ainda participar ati-
vamente de atos de gerência e mo-
vimentação contábil da organização 
criminosa. “Tais fundamentos, em 
princípio, revelam a gravidade es-
pecial do delito e a periculosidade 
do recorrente, justificadoras da ne-
cessidade e adequação da custódia 
cautelar para a garantia da ordem 
pública, nos termos do artigo 312 
do Código de Processo Penal”. 

Fonte: Migalhas

Há dez anos, o JFH publicou a no-
tícia abaixo:

JFHHÁ DEZ ANOS

02/08/2007 - Acordo garante livre 
acesso ao trabalho para servidores do 
INCRA - O juiz federal substituto da 4ª 
Vara, Leonardo Tochetto Pauperio, rea-
lizou no dia 27/07/2017 uma visita às 
instalações da sede do INCRA, órgão 
localizado na Av. Ulisses Guimarães, 
próximo ao prédio da Justiça Federal, 
no CAB. Na visita, o magistrado inspe-
cionou a desobstrução da portaria de 
entrada do órgão, que vinha impedindo 
o acesso de servidores que não desejas-
sem aderir ao movimento paredista. 

02/08/2017 - I Feira de Saúde e 
Qualidade de Vida da Subseção de Ita-
buna - A Subseção Judiciária de Itabuna 
realizou, nos dias 7, 8 e 9 de agosto de 
2017, a I Feira de Saúde e Qualidade 
de Vida que teve como tema “Qualidade 
de  Vida no Trabalho. Um sonho, uma 
realidade, uma conquista”. A abertura 
oficial da Feira de Saúde ocorreu no dia 
7, às 17h, com as presenças da juíza 
federal Maízia Seal Carvalho Pamponet 
e do juiz federal substituto João Paulo 
Pirôpo de Abreu. A palestra de abertura 
ficou a cargo da nutricionista Jamile Pe-
reira, que abordou o tema  Alimentação 
Inteligente e Qualidade de Vida. 


