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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Marcos Clebe Profeta (Campo For-
moso), Mariana Lima (10ª Vara), Nahon 
Francisco Castro (NUCJU), Jenifer Fer-
nandes (DIREF), João Henrique de Araú-
jo (Feira de Santana) e Márcia Fernanda 
dos Santos (Contrate). Amanhã: José 
Carlos Neves (Vitória Conquista), Shirlei 
Oliveira (Campo Formoso), Leandro Es-
trela da Silva (4ª Vara), Dineilson Bis-
po de Jesus (19ª Vara), Amanda Krus-
chewsky (NUASG) e Rodrigo Moura de 
Souza (Feira de Santana). Parabéns!!!

TRF1 confirma sentença da Subseção 
de Eunápolis que afastou princípio da 

insignificância à exploração ilegal de radiodifusão
A 3ª Turma do TRF1 confirmou, por 

unanimidade, sentença da Subseção de 
Eunápolis que condenou um denunciado 
à pena de dois anos de detenção e dez 
dias-multa pelo crime de exploração de 
serviços de radiodifusão sem autorização 
do Poder Público, entendendo ser impos-
sível aplicar o princípio da insignificância 

O acusado foi flagrado por agentes 
de fiscalização da Anatel, na cidade de 
Belmonte, explorando, de forma clan-
destina, atividade de radiodifusão sono-
ra, denominada Rádio Cultura FM, sem 

a devida autorização legal. O Ministério 
Público Federal apresentou denúncia e a 
Vara de Eunápolis entendeu que ficaram 
demonstradas a autoria e a materialida-
de do delido, razão pela qual condenou o 
réu a dois anos de detenção.

O denunciado recorreu ao TRF1 re-
querendo sua absolvição mediante a 
aplicação do princípio da insignificân-
cia. “Para a aplicação do princípio da 
insignificância, deve-se considerar o 
nexo entre a adequação social e a fun-
ção garantista do tipo penal, sobretudo 

porque na espécie o principal objetivo 
do réu era informar a comunidade atra-
vés do rádio”. Sustentou que não era 
o responsável pela rádio, “não exercia 
nem representava qualquer cargo de 
direção, cuja responsabilidade era de 
seu pai, presidente da associação à 
época dos fatos”.

As razões do apelante não foram acei-
tas. “Descabe reivindicar a aplicação do 
princípio da insignificância. Isso porque 
a razão principal está no fato de a con-
duta não poder ser considerada minima-
mente ofensiva e de reduzidíssimo grau 
de reprovabilidade, pois se caracteriza 
tão somente pelo potencial dano que 
pode vir a causar, sobretudo aos sistemas 
de navegação aérea e marítima”, explicou 
a desembargadora Mônica Sifuentes.

Com relação ao argumento de que a 
responsabilidade pela rádio era de seu 
pai, a magistrada destacou que, na oca-
sião da fiscalização da Anatel, o réu se 
apresentou como presidente da associa-
ção. “Assim, nenhuma dúvida existe a 
respeito da autoria do crime, mormente 
porque a testemunha arrolada pela de-
fesa afirmou que o réu era o presidente 
da associação, dirigida por ele durante 
muitos anos, e que tudo o que se encon-
trava no local lhe pertencia”, finalizou.

Fonte: TRF1

Continua hoje 8º Encontro de Corais
O 8º Encontro de Corais da Justiça Fe-

deral, com o tema: “A Alma Negra na Mú-
sica Brasileira” continua hoje e amanhã, 
quando ocorre o encerramento.

Na programação de hoje estão o Grupo 
Cantarolando, anfitrião do evento, e os co-
rais CMS, do Colégio Anchieta, Doce VIda 
e Vozes dos Tribunais.

Para amanhã, sexta-feira, cantam os 
grupos Cantarolando, Coral UFRB, Odon-
to Bahia, Vozes da SEAGRI, Pentágono e 
Salvador Card.

O 8º Encontro de Corais da Justiça Fe-
deral acontece sempre às 17h no Auditó-
rio Ministro Dias Trindade, é organizado 
pelo Grupo Cantarolando e conta com o 
apoio da Direção do Foro, da ASSERJUF, 
do SINDJUFE, além de Schincariol, Bra-
silgás e Supermercados Sussuca.

NUTEC informa sobre 
agendamento de 
videoconferência

Passo 1- Assim que o usuário tomar 
conhecimento da necessidade de uma vi-
deoconferência, deve abrir solicitação no 
sistema SOSTI (Solicitação de Serviços 
de Tecnologia de Informação), no e-Ad-
min com o serviço AGENDAMENTO DE 
VIDEOCONFERÊNCIA, informando data, 
horário de início, unidade que transmitirá 
e a(s) unidade(s) que  participará (ão) da 
videoconferência. 

É importante consultar o andamento 
da solicitação de agendamento, pois esta 
poderá não ser autorizada por motivo jus-
tificado, informado na solicitação

Passo 2- Com um ou dois dias de 
antecedência, o usuário deve abrir soli-
citação com o serviço MANUTENÇÃO/
INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
VIDECONFERÊNCIA, informando a data/
hora da videoconferência, o equipamento 
a ser utilizado, local etc. Caso haja neces-
sidade de deslocamento de equipamento 
ou utilização do auditório, é preciso abrir 
SIATE à SESEG para o apoio.

Passo 3- Em razão de mudança de 
procedimentos no TRF1, dentro de 60 
dias não serão mais aceitas solicitações 
para disponibilização de gravações de 
conferências pelo e-mail vcgravacao@
trf1.jus.br. Isso será feito através do 
próprio formulário do E-SOSTI que será 
remodelado para tal fim. Até que esse 
formulário esteja disponível, quando o 
chamado da videoconferência for baixa-
do, o referido link de acesso à gravação 
será inserido no texto da baixa.

Cada brasileiro gastou R$ 306 com 
Judiciário em 2013, aponta CNJ

Os brasileiros gastaram R$ 306,35 
com a Justiça em 2013. O gasto total do 
Poder Judiciário foi de aproximadamente 
R$ 61,6 bilhões segundo o levantamento 
"Justiça em Números" do CNJ. 

O gasto com o Judiciário cresceu  
1,5% em relação ao ano de 2012 (R$ 
57,2 bilhões). Já em relação do último 
triênio, o crescimento dos gastos foi de 
8,9%. O valor equivale a 1,3% do PIB 
e a 2,7% do total de gastos de União, 
Estados e municípios no ano de 2013. 

O relatório do CNJ mostra que a 
despesa da Justiça Estadual é a maior 
de todas e representa mais da metade 
(55,2%) de todo o gasto do Judiciário. 

A maior parte do gasto do Judiciário 
(R$ 55,30 bilhões) é despesa com recur-
sos humanos (89% do total). O aumento 
de 2,7% com pessoal em 2013 foi su-
perior às demais despesas, fazendo com 
que o percentual gasto com recursos hu-
manos passasse de 88,8% em 2012 para 
89,8% em 2013, diz o relatório. 

Os tribunais superiores (na conta, 
não entra o Supremo Tribunal Federal) 
apresentaram, o maior percentual gas-
to com recursos humanos (95,2%) e a 
Justiça Estadual teve o menor percentu-
al (88,1%). 

Para o CNJ, o aumento da despesa 
com recursos humanos entre 2012 e 
2013 se deve ao crescimento do núme-
ro de juízes e funcionários dos tribunais. 
Segundo a entidade, houve crescimento 
de 1,8% de magistrados e de 3,7% de 
servidores e auxiliares no período.


