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Servidor desta seccional desenvolve programa 
pioneiro que otimiza diligências de oficiais 

de justiça e agiliza processos

O servidor Fábio Damasceno, da Seção 
de Modernização Administrativa desta Sec-
cional (ao centro na foto acima), a pedido 
da diretora do NUCJU, Leila Lessa (ao seu 
lado na mesma foto), apresentou aos ofi-
ciais de justiça representantes das 12 zo-
nas da capital, um moderníssimo programa 
desenvolvido especialmente para otimizar 
as atividades de cumprimento de manda-
dos pela Seção Judiciária da Bahia.

Utilizando os conhecimentos de progra-
mação de linguagem Java, ideal para solu-

ções tecnológicas, o programa denominado 
Sistema de Gerenciamento de Diligências 
foi especialmente desenvolvido a pedido da 
Direção do NUCJU com a finalidade de dis-
ponibilizar um banco de dados de endere-
ços onde os oficiais de justiça já realizaram 
diligências positivas ou negativas, o que 
ajudará as varas no direcionamento correto 
de mandados, evitando encaminhamento 
de citações, intimações ou penhoras para 
endereços onde comprovadamente não re-
side o destinatário.

O programa tem inúmeras funcionalida-
des e está sendo aperfeiçoado na medida 
em que os oficiais de justiça o alimentam 
com dados das diligências. Também per-
mitirá o cadastro de endereços de alto risco 
para cumprimento de mandados e  poderá 
ser utilizado também pelos oficiais de justi-
ça das Subseções Judiciárias.

Outra vantagem do programa é que os 
oficiais poderão certificar as diligências 
online utilizando smartphones e tablets, 
encaminhar arquivos anexados como con-
trafés e fotos capturadas por celular e, re-
motamente, dar baixa nas diligências sem 
precisar se deslocar até a Justiça Federal.

O programa está em fase de testes e 
nessa primeira etapa será utilizado apenas 
pelos oficiais de justiça representantes das 
12 zonas para verificação de possíveis in-
consistências e para melhorias.

Leila Lessa fez questão de registrar elo-
gios à boa vontade do servidor Fábio Da-
masceno e à oficiala de Justiça Leda Ta-
tiana Fogueira, que, segundo a diretora, é 
uma servidora muito proativa e cujo auxílio 
foi fundamental na elaboração do conteúdo 
e das funcionalidades do programa, uma 
vez que além da experiência no trabalho de 
cumprimento de diligências, detém conhe-
cimento de informática, estando sempre 
atualizada em novidades da tecnologia.

Alimentos arrecadados durante 
IX Seminário Brasil-Argentina 

são doados a creche
Os 170 quilos de alimen-

tos arrecadados durante o IX 
Seminário Brasil-Argentina, re-
alizado nesta Seção Judiciária 
nos dias 23 e 24/11, foram en-
tregues na última quarta-feira, 
30/11, à Creche Escola Nicury 
do Parque, localizada na Ilha 
Amarela, bairro de Plataforma. 

Estiveram presentes no 
ato de doação a diretora da 
ASSERJUF Luzineide Araújo, 
organizadora do Seminário, e 
o juiz federal Wilson Alves de 
Souza, coordenador do Semi-
nário e representante da Dire-
ção do Foro.

Sonia Reis, administradora 
da creche há oito anos, recebeu com ale-
gria a doação e lembrou que a entidade es-
tava necessitando muito de alimentos nes-
se momento para as cestas natalinas das 
crianças que atende. 

A administradora agradeceu a genero-
sidade dos servidores e magistrados regis-
trando que a entidade está com a conta de 
luz em atraso e sobrevive praticamente por 
meio de doações de pessoas e empresas. 

A creche Nicury do Parque atende a 
mais de 60 crianças carentes entre 0 e 5 
anos, servindo diariamente café da manhã, 
almoço e lanche e funciona de 8h às 17h na 
Rua Jaçanã, na Ilha Amarela e atende pelos 
telefones 3401-6204 e 987745-4915 

Os interessados em fazer novas doa-
ções podem entrar em contato com as ad-
ministradoras pelo facebook pelo endereço: 
www.facebook.com/crecheescolanicury/

Senadores apresentam substitutivo 
para projeto de abuso de autoridade
Com o objetivo de impedir que o proje-

to de abuso de autoridade (Projeto de Lei 
do Senado 280/2016) permita a persegui-
ção a juízes e promotores envolvidos em 
investigações de corrupção, um grupo de 
sete senadores apresentou na última quin-
ta-feira, 1º/12, um substitutivo ao texto. 
Um dos principais pontos do substitutivo é 
a especificação de que um juiz não poderá 
ser punido por erro de convicção, ou seja, 
por proferir uma sentença da qual este-
ja convicto e agindo de boa fé, ainda que 
posteriormente a mesma seja reformada.

O substitutivo mantém a punição penal 
comum aos membros do Ministério Públi-
co e da magistratura quando ficar carac-
terizado o dolo nas suas ações. E também 
traz a tipificação do crime de “carteirada”, 
quando uma autoridade se vale de sua 
condição para obter alguma vantagem.

Para os parlamentares, este não é o 
melhor momento de o Senado discutir o 
tema, porque o país está enfrentando uma 
ofensiva contra a corrupção. No entanto, se 
isso for feito, eles pretendem garantir a sal-
vaguarda a juízes, promotores e delegados 
envolvidos na operação "lava jato".

“Abuso de autoridade acontece no 
Brasil há muito tempo. Acontece contra 
pobres, pretos, os mais fracos e nunca o 
Congresso quis debater esse projeto”, dis-
se o senador Randolfe Rodrigues.

Para ele, ninguém está acima da lei. 
“Tanto o projeto do jeito que está, no ple-
nário do Senado, quanto o que veio da 
Câmara intitulado de dez medidas con-
tra a corrupção, no nosso entender só 
tem um objetivo: intimidar a atuação do 
Ministério Público e de magistrados. Por 
isso nós estamos apresentando o substi-
tutivo”, afirmou.

Fim da prerrogativa de 
foro em crimes comuns 

avança no Senado
A Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado aprovou o fim do foro 
por prerrogativa de função para todas as 
autoridades brasileiras, inclusive o presi-
dente da República, nas infrações penais 
comuns. 

Foi acolhida pela CCJ sugestão do sena-
dor Antonio Anastasia de assegurar às au-
toridades processadas a centralização dos 
processos em um mesmo juízo — o que 
recebeu a primeira ação. Esse procedimen-
to já é adotado na ação civil pública. 

De acordo com o projeto, as autoridades 
manterão o foro por prerrogativa de função 
nos crimes de responsabilidade, aqueles 
cometidos em decorrência do exercício do 
cargo público, como os contra o exercício 
dos direitos políticos, individuais e sociais; 
a segurança interna do país; a probidade 
na administração; a lei orçamentária; o 
cumprimento das leis e das decisões judi-
ciais, entre outros. A mudança não altera o 
artigo 53 da Constituição, segundo o qual 
os deputados e senadores são invioláveis, 
civil e penalmente, por quaisquer de suas 
opiniões, palavras e votos.

Autor da proposta, o senador Alvaro 
Dias disse não ver justificativa para a exis-
tência de regras que estabelecem foro privi-
legiado no caso de crime comum cometido 
por autoridade. O parlamentar observa que, 
de maneira diferente da edição de um ato 
administrativo, que decorre do poder legal-
mente constituído, um crime comum “nada 
tem a ver com os poderes ou faculdades 
conferidos pela lei ao administrador”.


