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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Jucimar Marques Santos de San-
tana (NUCOI). Amanhã: Clemente José 
Ferreira do Nascimento Filho (23ª Vara), 
Flavia Leite de Lucena  (24ª Vara) e 
Ramon Maia Marques Magalhães (Tur-
ma Recursal). Domingo: Kátia Regina 
Nunes dos Santos (15ª Vara), Cecília 
Eliana Paez Maira  (NUCOI), Wyston 
Cavalcanti da Costa (Teixeira de Frei-
tas), Rízia Maria Vaz Cotrim (2ª Vara) 
e Mayane Marjore Anselmo Santos 
(SECAD). Segunda-feira: José Joaquim 
Silva Cunha (8ª Vara), Izauro de Sousa 
Ferreira Júnior (NUCAF), Carla Aguadê 
Chaves (Paulo Afonso), Viviana de Arau-
jo Macedo  (Feira de Santana) e Tais de 
Almeida Espinheira Lins (NUCJU).
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Edição n. 181
 Seção Judiciária de Rondônia lança 

a campanha “Rondônia pede Socorro”; 
 Representantes do TRF da 1ª Região 
participam de reunião do Comitê Gestor 
do Planejamento Estratégico da Justiça 
Federal;  Presidente Mário César Ribei-
ro inaugura turmas recursais na SJDF;  
Justiça Federal de Varginha ganha nova 
sede e mais uma vara federal.  Partici-
pe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Nova diretora de Secretaria 
da 20ª Vara toma posse

A nova diretora de Secretaria da 20ª 
Vara, Graziela de Vasconcelos Machado, 
tomou posse no cargo no último dia 31 
de março, no gabinete da Direção do 
Foro na presença do juiz federal Salo-
mão Viana, titular daquela Unidade. O 
juiz federal Ávio Novaes acompanhou a 
posse da nova diretora lembrando que 
os cargos de diretores de Secretaria são 
de extrema importância para os magis-
trados por serem ocupados por aquelas 
pessoas em quem eles têm a mais abso-
luta confiança. 

Na oportunidade, o diretor do Foro 
pontuou que Graziela está acompanhan-
do, como diretora de Secretraria, o juiz 
federal Salomão Viana na sua nova expe-
riência em uma vara de execução, após 
muitos anos em uma vara cível. Dr. Ávio 
lembrou a sua própria trejetória profis-
sional quando se mudou para uma vara 
cível após mais de 10 anos em uma vara 
de execução, tendo também o acompa-

nhado nesta mudança a diretora de Se-
cretaria Sandra Barco Nogueira, atual-
mente na Direção da SECAD.

Também estiveram presentes à soleni-
dade, o diretor do NUCRE, Luiz Quares-
ma, a diretora da SECAD, Sandra Barco 
e servidores de outras varas, amigos de 
Graziela.

Na ocasião, o juiz federal Salomão 
Viana declarou que aquela posse re-
presenta não apenas a confiança dele 
na servidora mas a confiança dela no 
magistrado já que aceitou acompanhá-
-lo, como praticamente todos os servi-
dores da 4ª Vara, nesta mudança para 
a 20ª Vara.

Dr. Salomão lembrou a trajetória de 
Graziela que, antes de ser convidada 
por ele para exercer o cargo de diretora 
de Secretaria, provou ser capaz de en-
frentar todos os desafios, tendo passa-
do por todos os setores dentro de uma 
Vara Federal, desde o atendimento até 
o gabinete.  Entre as suas qualidades, 
enumerou o fato de ser organizada, dis-
creta, equilibrada e possuir uma lide-
rança natural.

Graziela dirigiu a Secretaria da 4ª 
Vara desde 2002 e exerceu o cargo de 
técnico judiciário da Justiça Federal de 
1993 a 2004. Em 2005, tomou posse 
como analista judiciário.

Subseção de Jequié recebe sede própria
A Subseção Judiciária de Jequié ga-

nha, neste domingo, sua sede própria 
em um prédio novinho em folha, edifica-
do em terreno de 5.030 m², doado pelo 
Município para a Justiça Federal.

O presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, desembargador fe-
deral Mário Cesar Ribeiro e o diretor do 
Foro desta Seção Judiciária, juiz federal 
Ávio Novaes, conduzirão a solenidade de 
inauguração à qual comparecerão outras 
autoridades.

O novo prédio da Subseção de Jequié 
tem 2.829,03m², sendo constituído de 
térreo e dois pavimentos superiores. 

A nova sede possui, no pavimento tér-
reo, a área do Juizado Especial Federal 
(atermação, protocolo, posto bancário, 
perícia médica, sanitários, sala multi-uso 
e arquivo), área para terceirizados (copa 
e vestiários) e área técnica (subestação, 
gerador, casa de bombas etc).

Há ainda, no térreo, espaço para al-
moxarifado, garagem, jardim, salas de 
CPD, de réu preso, de primeiros socor-
ros, almoxarifado, administração, foyer, 
auditório, depósito, hall para jurados e 
sanitários.

No primeiro pavimento do prédio en-
contra-se a área ligada à vara, constituí-

da por atendimento, secretaria, salas de 
apoio, gabinetes do juiz titular e do juiz 
substituto, salas de audiência e de bens 
apreendidos, sanitários, copas e arquivo 
provisório.

O segundo andar tem uma estrutura 
semelhante à do primeiro, com espaço 
para uma segunda vara.

A empresa JCA Engenharia e Arqui-
tetura foi a responsável pelo projeto exe-
cutivo, enquanto que a CSG Engenharia 
foi  a construtora encarregada pela edifi-
cação. O custo total da construção foi R$ 
6.191.309,91.

Seção Judiciária instala 
4ª Turma Recursal

O presidente do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, desembargador fe-
deral Mário Cesar Ribeiro e o diretor do 
Foro desta Seção Judiciária, juiz federal 
Ávio Novaes instalam, nesta segunda-
-feira, 7/4, a 4ª Turma Recursal dos Jui-
zados Especiais Federais da Bahia.

A cerimônia ocorrerá às 17h no Au-
ditório Ministro Dias Trindade. A Direção 
do Foro indicou para atuarem como re-
latores na 4ª Turma Recursal os juízes 
federais Andréa Márcia Vieira de Almei-
da, Ana Carolina Dias Lima Fernandes e 
Rodrigo Britto Pereira Lima.

TRF1 mantém decisão da 17ª Vara 
e rejeita recurso do MPF sobre 

falsificação de documento
A 4ª Turma do TRF1 negou, por una-

nimidade, recurso do Ministério Público 
Federal contra decisão da 17ª Vara que 
rejeitou denúncia contra dois cidadãos, 
imputando-lhes o delito de falsificação do 
Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho 
mediante aposição de carimbo e assinatura 
em nome de terceiro com o intuito de ob-
terem o benefício de seguro-desemprego.

O juiz federal Antonio Scarpa rejeitou 
a denúncia sob o fundamento de que “o 
funcionário da Delegacia Regional do Tra-
balho percebeu a fraude tão logo o docu-
mento fora apresentado, o que caracteriza 
a figura do crime impossível, em face da 
ineficácia absoluta do meio empregado”.

O MPF interpôs recurso ao TRF1, re-
querendo que “seja reformada a senten-
ça ao argumento de que não ficou ca-
racterizado crime impossível na espécie, 
tratando-se, na verdade, de ineficácia 
relativa do meio empregado, o que en-
seja a condução da apuração do crime 
em sua forma tentada”.

O desembargador federal Hilton Quei-
roz manteve a decisão proferida pelo pri-
meiro grau. Segundo o magistrado, “no 
Brasil, em relação ao crime impossível, 
adota-se a teoria objetiva temperada, 
ou seja, leva-se me conta, para punir a 
tentativa, o risco objetivo que o bem ju-
rídico correria, exigindo, o nosso Código 
Penal, a absoluta ineficácia do meio ou 
impropriedade do objeto”, explicou. 

Na hipótese, de acordo com o rela-
tor, “verificou-se, de imediato, que o 
documento falsificado (TRTC), apresen-
tado à Delegacia Regional do Trabalho, 
continha, no espaço destinado à homo-
logação, assinatura que não pertencia 
à servidora da própria DRT, ou seja, o 
meio utilizado pelo agente não se inves-
tiu de eficácia à perpetração do crime 
em comento, não ficando configurada a 
hipótese prevista no art. 17 do Código 
Penal”, afirmou o desembargador.

O magistrado citou julgado do TRF1: 
“O entendimento pacífico, na doutrina e 
na jurisprudência, é no sentido de que 
se o falso não for apto a ludibriar o ho-
mem médio, configura-se crime impos-
sível, em razão de o meio utilizado ser 
absolutamente inidôneo”. (Fonte: TRF1)


