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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Adailton Santana (12ª Vara) 
e Edna Maria Silva (15ª Vara). Ama-
nhã: Andrea Souza Barreto (Turma 
Recursal),Catia Virginia Varjão (7ª 
Vara), Lucas Imperial (NUASG), Maria 
da Purificação Sena (NUTEC) e Elizete 
Monteiro (Delta). Parabéns!!!

Edição n. 171
 Volta do recesso judiciário;   Distri-

buição do calendário do TRF da 1ª Região 
para o ano de 2014  Instalação da última 
vara federal em 2013.  Participe: primei-
raregiaonatv@trf1.jus.br.

Em janeiro de 2004, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

20/01/2004 – Procedimentos para 
economizar na impressão de documen-
tos - A Informática tem recebido, com 
frequência, consultas de servidores in-
teressados em editar seus trabalhos im-
pressos  com mais  economia de   tinta 
de cartuchos ou toner. 

As medidas mais comuns são conhe-
cidas, mas sempre é bom relembrá-las; 
portanto vão aqui algumas sugestões:

 Avaliar sempre a necessidade do 
negrito e do sombreado, dois dos maio-
res responsáveis pelo desperdício. Tais 
recursos são muito mais uma busca de 
resultados estéticos do que facilitadores 
do entendimento do texto. Por que não o 
uso do itálico, para um destaque? Até o 
“sublinhado” é mais econômico. 

 O Word tem um precioso recurso 
que permite visualizar o texto em tela. É 
representado por uma lupa sobre folha 
em branco. Caso esse  ícone não seja 
encontrado na barra de ferramentas, o 
recurso pode ser ativado clicando no 
“menu” arquivo  a opção de  “visualizar 
impressão.”  Com essa alternativa, mui-
tos ajustes podem ser feitos, evitando 
imprimir antes para corrigir depois. 

 Corretor Ortográfico: No “menu” 
ferramentas/ortografia-gramática há ou-
tra opção de verificação dos textos, que 
alerta sobre ortografia e erros de digita-
ção. De fácil manejo, é uma ajuda para 
evitar reimpressão desnecessária.

 A ativação dos recursos de “auto-
-correção” do “menu” ferramentas, em-
bora exija certo domínio para definir os 
parâmetros desejáveis, permite que os 
ajustes ortográficos se façam no momen-
to da digitação. Com essa ferramenta, 
erros sistêmicos de inversão de letras se 
corrigem de pronto e os usuários que ain-
da não conhecem as formas de progra-
mar a “auto-correção” podem procurar 
ajuda mais detalhada na Informática. 

Se em um documento com várias fo-
lhas, um erro constar em uma única fo-
lha, uma atenção especial deve ser dada 
para que apenas essa folha receba novo 
comando de impressão.

Para a seleção dessa folha, identifi-
que na janela de impressão o “intervalo 
de página”. Clique em página atual ou 
selecione na opção “páginas” o número 
daquela que será gerada.       

JFHHÁ DEZ ANOS

Madri pelo olhar do servidor Euvaldo Pinho
O JFH reproduz as aventuras do mer-

gulhador, fotógrafo e servidor aposentado 
Euvaldo Pinho, publicadas na Primeira 
Região em Revista. Já trouxemos as his-
tórias e fotografias de Euvaldo Pinho pela 
Itália, Mar Vermelho, Ilha do Bananal, De-
serto do Atacama, Ilhas Gregas, Patagô-
nia, Marrocos, Cuba, Veneza, Atol das Ro-
cas, Malásia, Indonésia, Tunísia, Jalapão, 
Avignon, Marselha, Transamazônica, Bora 
Bora, Capri, Barcelona e Ibiza.

Transcrevemos hoje o relato da viagem 
de Euvaldo Pinho por Madri.

MADRI CALIENTE

“A capital da Espanha, Madri, é uma ci-
dade de charme latino. É caliente, vibran-
te, uma festa para os olhos, pela beleza 
de seus prédios e monumentos, e para a 
mente, pela riqueza de sua história. A vida 
pulsante em Madri, as cores, a receptivida-
de são certamente algumas das razões que 
atraem tantos turistas o ano todo. E é pra 
lá que vamos, amigo leitor, nesta edição.

Após 40 dias velejando pela costa da 
Espanha, atracamos numa marina em Bar-
celona. A contagem para o fim de nossa 
aventura era regressiva: faltavam apenas 
três dias para retornarmos ao Brasil. Foi 
quando decidimos ir para Madri. Antes, 
porém, reservamos hotel e compramos as 
passagens de avião.

Aterrissamos no Aeroporto Barajas e 
nos dirigimos até a Puerta del Sol, um dos 
recantos mais tradicionais e animados da 
cidade. Lá estão concentrados vários ba-
res, tabernas, restaurantes, casas de show 
flamenco e, estrategicamente, nosso hotel. 
O movimento de pessoas é intenso e invade 
a madrugada. Explico melhor.

A vida em Madri começa a partir das 
10h. Na hora do almoço quase tudo fecha 
com exceção dos restaurantes, que perma-
necem abertos até as 14h e só reabrem 
para o jantar por volta das 17h. Horário es-
tranho para fechar o comércio! Você poderia 
dizer ao considerar a rotina brasileira, mas o 
motivo do fechamento é simples: os madri-
lenos reservam com sabedoria este tempo 
para “cochilar”, fazer a “siesta”, e recarregar 
as energias para o agito da vida noturna.

Madri oferece tanta vida! Fotografar a 
cidade, as pessoas, as belezas da arquite-
tura é tão fascinante que apesar de o metrô 
cobrir toda a área, há muitas surpresas por 
entre as ruas, as esquinas, o que nos moti-

va a caminhar horas 
e mais horas. 

Conhecemos a 
Plaza Mayor ao en-
tardecer e estrategi-
camente jantamos 
no tradicional Meson 
Museo del Jamon. 
Os dois prédios mais 
importantes da pra-
ça são a Casa de la 
Carnicería e a Casa 
de la Panadería. No 
centro da Plaza está 
a estátua do rei Fe-

lipe III, e ao redor um dos trechos mais 
atraentes de Madri com prédios históricos 
como a Catedral de San Isidro, o Arco de 
Cuchilleros e o Teatro Real.  

Com tanto para conhecer e com tão 
pouco tempo, decidimos fazer um citytour 
a bordo do Madrid Vision, ônibus de dois 
andares, estilo jardineira. Conhecemos a 
Plaza de Oriente, o Palácio Real de Madri, 
que é a residência oficial da família real es-
panhola, a Plaza de la Villa, onde está o 
lindo prédio da prefeitura, a Casa de Cisne-
ros e a Torre de los Lujanes, que foi cons-
truída na idade média. 

Saltamos do ônibus próximo à Puerta 
de Alcalá e caminhamos pela Gran Vía, 
onde estão grandes lojas de departamento, 
teatros, cinemas, clubes noturnos. O espa-
ço nas calçadas é dividido entre as pessoas 
e os produtos dos vendedores ambulantes 
que ali tentam chamar a atenção dos turis-
tas. Um ponto imperdível para compras é o 
El Corte Inglés, que é a rede mais tradicio-
nal de loja de departamento da Espanha.

Após todas as compras e visitações, 
nosso corpo só pedia um descanso e um 
bom lugar para degustarmos uma tapa 
(sanduíche típico da Espanha). Seguimos 
novamente para Plaza Mayor, onde na 
companhia do excelente vinho espanhol 
nos despedimos de Madri.”

Justiça Federal barra revisão da Anistia 
A Justiça Federal está barrando as ten-

tativas do MPF de punir agentes de Estado 
acusados de cometer crimes durante o pe-
ríodo da ditadura. A tese dos procuradores 
federais de que determinados crimes, como 
o sequestro e a ocultação de cadáver, são 
considerados permanentes e não foram be-
neficiados pela Lei da Anistia não encontra 
receptividade entre juizes federais.

Em suas manifestações, os juizes têm 
rejeitado a tese dos procuradores de que 
os crimes têm caráter permanente e, por-
tanto, não foram anistiados. Eles também 
não aceitam as referências a cortes interna-
cionais, segundo as quais crimes contra a 
humanidade não prescrevem e não podem 
ser anistiados.

Os magistrados indicam que se orientam 
pelo STF. O que mais citam é o julgamento 
da Arguição de Descumprimento de Precei-
to Fundamental 153, proposto pela OAB. O 
que se questionava naquele julgamento era 
o benefício da anistia para agentes de Es-
tado envolvidos em casos de violações de 

direitos humanos. O STF rejeitou os argu-
mentos da OAB e revalidou a interpretação 
de que a lei beneficiou tanto as vítimas de 
perseguições quanto perseguidores.

O Grupo de Trabalho Justiça de Tran-
sição, do MPF, surgiu após a sentença da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, 
que condenou o Brasil por violações no epi-
sódio da Guerrilha do Araguaia. De acordo 
com a sentença, o País deve investigar e 
denunciar os autores dos crimes de desa-
parecimento forçado das vítimas.

A primeira tentativa de criminalização 
desencadeada pelo MPF ocorreu na região 
paraense onde ocorreu a guerrilha. Ela en-
volve o coronel da reserva Sebastião Curió, 
um dos principais responsáveis pelas ações 
que resultaram na eliminação do foco de 
resistência armada à ditadura.

Curió foi denunciado pelo sequestro de 
cinco guerrilheiros, cujos corpos nunca fo-
ram encontrados. Na primeira investida do 
MPF, a ação foi rejeitada. Na segunda, os 

procuradores tiveram sucesso mas decisão 
liminar do TRF1 suspendeu a ação, até que 
seja julgado o pedido de habeas corpus im-
petrado pela defesa.

O desembargador federal Olindo Mene-
zes proferiu voto que contém os principais 
argumentos da Justiça Federal para barrar 
o MPF. Entre outras coisas, rebate a idéia 
de que a justiça brasileira deveria se guiar 
pela Corte Interamericana. 

Para o desembargador, o que a corte in-
ternacional definiu foram investigações des-
tinadas apenas a "propiciar o conhecimento 
da verdade histórica". Isso não significa, diz 
ele, "abertura de persecução penal em re-
lação a (supostos) fatos incluídos na anistia 
da Lei n. 6.683, de 19/12/1979".

Segundo Olindo Menezes, a tese do cri-
me permanente é "engenhosa", mas não se 
sustenta, devido a dois fatores: a anistia e a 
prescrição.

Fonte: O Estado de São Paulo


