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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Jamesson André dos Santos (NU-
CRE), Florisvaldo Souza Santos Júnior 
(13ª Vara), Thaís Sampaio Andrade 
(Alagoinhas), Tatiana Silva de Jesus 
(22ª Vara), Djalma Soeiro Castelo Bran-
co (CEF) e Sinara Santana dos Santos 
Botelho e Lucas Gusmão Barreto Lima 
(ambos de Vitória da Conquista). 
Amanhã: Flávia Macedo Nolasco, juí-
za federal substituta da 7ª Vara, Hêica 
Souza Amorim, diretora de Secretaria 
da 13ª Vara, Patrícia Leite Aguiar de 
Souza (6ª Vara), Dinalvo Rodrigues 
dos Santos Júnior (Guanambi), Maria 
Thereza Mafra Chukr (Alagoinhas), 
Olivia Lorena Correia da Silva Aguiar 
(Turma Recursal) e Cleópatra Freitas 
(STEFANINI).

Parabéns!!!

Processo Judicial 
Eletrônico é ampliado
O Processo Judicial Eletrônico (PJe), 

em funcionamento no TRF1 e na Seção Ju-
diciária do DF desde dezembro de 2014, 
será ampliado para outras seis seccionais 
da Justiça Federal da 1ª Região em 2015. 

O calendário aprovado pelo Comitê Ges-
tor Regional do PJe contemplará as Seções 
de Goiás, Tocantins, Roraima, Maranhão, 
Acre e Rondônia. Com  isso, todos os novos 
processos de classes abrangidas pelo PJe 
passarão a ser autuados exclusivamente no 
novo Sistema em substituição ao e-Jur.

Nova classe processual – Em junho ha-
verá inclusão da classe processual “suspen-
são de segurança” em processos originários 
do PJe. A inserção está prevista na Reso-
lução Presi  17/2015, que alterou a Reso-
lução 22/2014, que instituiu o PJe na 1ª 
Região se somando a “mandado de segu-
rança” e “ação monitória” que tramitam de 
forma 100% eletrônica no PJe. As demais 
classes processuais serão inseridas grada-
tivamente no Sistema.

Subseção de Itabuna condena réu 
por estelionato contra o INSS

Por Rodrigo Sarmento

A juíza federal da 1ª Vara da Subseção 
de Itabuna Maízia Seal Carvalho Pamponet 
julgou procedente uma ação penal ajuiza-
da pelo Ministério Público Federal contra o 
réu Joel Jesus dos Santos por estelionato, 
condenando-o a oito meses de serviço co-
munitário e pagar multa de 30 dias à base 
de 1/10 do valor do salário mínimo vigente.

O réu foi condenado por estelionato após 
tentar receber benefício assistencial em de-
trimento do INSS, como procurador de sua 
genitora, Alexandrina Maria de Jesus, apre-
sentando falsos atestados de vida e saúde 
e sob a alegação de que ela se encontrava 
impossibilitada de comparecer à agência 
previdenciária. Devido ao benefício ter sido 
cancelado em função do óbito da genitora, o 
acusado ainda refutou tal informação, apre-

sentando falso atestado de vida, induzindo a 
autarquia previdenciária ao erro. 

O Ministério Público Federal sustentou 
que o dolo, a má-fé e a responsabilidade 
do réu foram corroborados por provas do-
cumentais e orais.

Diz a sentença: “A tentativa de obten-
ção da vantagem econômica indevida só 
não se consumou em vista de elementos 
externos, alheios à vontade do requerido, 
isso porque a servidora da autarquia previ-
denciária, estranhando a tentativa de res-
tabelecimento de um benefício que havia 
sido cancelado automaticamente em fun-
ção do óbito, passou a exigir documenta-
ção complementar ao acusado, e mesmo 
diante da apresentação dos documentos 
exigidos, realizou, com zelo, a pesquisa 

“in loco”, visitando a residência da benefi-
ciária, entrevistando o morador da casa e 
vizinhos, oportunidade em que foi confir-
mado o óbito [...]”.

A ação teve como base o art. 171 do 
Código Penal, em que está prevista a con-
duta de estelionato como obtenção de van-
tagem pecuniária ilícita, para si ou para 
outrem, através da utilização de um meio 
fraudulento qualquer, causando prejuízo 
alheio, podendo ser consumado ou tenta-
do. No mesmo artigo ainda é salientado o 
aumento da pena de um terço quando o 
crime é cometido em detrimento de entida-
de de direito público, no caso, o Ministério 
da Previdência Social.

O processo também chegou a denun-
ciar outro réu: Aderbal Guilherme Souza 
Ferreira, autor da contrafação apresentada 
pelo primeiro (falsos atestados de saúde). 
O segundo acusado reconheceu o ato, 
afirmando ter questionado ao primeiro réu 
sobre a saúde da sua genitora, tendo este 
alegado que a beneficiária, encontrava-se 
viva, sendo assim extinta a punibilidade 
contra ele, atendendo a pedido do Minis-
tério Público Federal.

Estreia do Cantajufe - Coral da 
Subseção de Feira de Santana  

A Subseção de Feira de Santana teste-
munhou o surgimento do seu Coral, o Can-
taJufe, no último dia 25 de maio, num dia 
festivo de canções dedicadas às mães.

O grupo, formado por 11 servidores e 
pela regente Patrícia Câmara, começou a 
ensaiar há apenas dois meses, mas já de-
monstrou que veio para ficar e fazer história.

No discurso de apresentação, a servido-
ra Juliana Oliveira, porta-voz do CantaJufe, 
destacou a importância do Coral para os 
servidores, afirmando que a música torna-
-se um instrumento de compensação à 
seriedade e responsabilidade afeta ao Ju-
diciário. 

Juliana destacou também que o Coral 
apresenta evidente reflexo na qualidade do 
trabalho e, mais ainda, na qualidade da 
convivência entre os colegas, lembrando os 
inegáveis efeitos terapêuticos do canto. 

Ao final, o grupo agradeceu expressa-
mente ao juiz federal e ex-diretor da Sub-
seção de Feira de Santana, Valter Leonel 
Coelho Seixas, o primeiro incentivador da 

criação do Coral Cantajufe, à atual diretora 
daquele Foro, juíza federal Karin Almeida 
Weh de Medeiros, bem como aos demais 
juízes e diretores de vara, pela demonstra-
ção de sensibilidade em compreender a im-
portância da atividade para os servidores.

O coral apresentou três canções e sen-
sibilizou a plateia formada por juízes, ser-
vidores, suas mães e familiares, enchendo 
o grupo de ânimo em perseverar na arte de 
cantar. Ao final da apresentação, a regente 
Patrícia Câmara destacou para os integran-
tes do Coral que “a música revela nos seus 
ensinamentos a beleza de harmonizar tim-
bres, ritmos, sons diferentes...e com equi-
líbrio criar ambientes sonoros possíveis e 
cheios de harmonia. A música é uma me-
táfora da vida!”. 

Nesse clima de descontração, home-
nagens e emoções, ficou em cada um dos 
participantes e espectadores o desejo de 
que o dia 25 de maio seja o primeiro de 
uma brilhante jornada do Coral da Subse-
ção Judiciária de Feira de Santana. 

Viva o Cantajufe!

Aplicação de fumacê 
Será aplicado fumacê na área externa e 

nos corredores do Fórum Teixeira de Freitas 
e anexos, no próximo sábado, 6/6,  às 9h. 
A empresa SANEAR será a responsável.

A Presidência do TRF1 expediu a Reso-
lução PRESI 20 na qual suspende, a partir 
de 15 de junho, o peticionamento eletrôni-
co, via sistema de transmissão eletrônica 
de atos processuais da 1ª Região – e-Proc, 
em processos que tramitem em autos físi-
cos no Tribunal, nas Seções e Subseções 
Judiciárias da Justiça Federal da 1ª Região, 
revogando o art. 8º e seu Parágrafo único 
da Resolução Presi 600-26 de 7/12/2009 
e o art. 3º da Portaria Presi/Secju 446 de 
2/11/2011, alterado pela Portaria Presi/
Secju 103 de 19/03/2012.

A edição da Resolução leva em conta 
a) a Lei 9.800, de 26/05/1999, que per-
mite às partes a utilização de sistema de 
transmissão de dados para a prática de 
atos processuais que dependam de petição 
escrita, com posterior entrega dos originais 
em juízo;

b) a Lei 11.419, de 19/12/2006, que 
dispõe sobre a informatização do processo 
judicial;

c) que os dispositivos constantes no 
art. 8º da Resolução Presi 600-26 de 
07/12/2009 e no art. 3º da Portaria Pre-
si/Secju 446 de 2/11/2011, alterada pela 
Portaria Presi/Secju 103 de 19/03/2012 
permitem a interposição eletrônica de pe-
tições e anexos referentes a processos fí-
sicos;

d) o caráter de provisoriedade da auto-
rização de peticionamento eletrônico, via e-
-Proc, em processos que tramitem eu autos 
físicos, coforme disposto no art. 3º da Por-
taria Presi/Secju 446 de 2/11/2011, com 
a redação dada pela Portaria Presi 103 de 
19/03/2012;

e) a sobrecarga de trabalho nas unida-
des responsáveis, na 1ª Região, pelo pro-
cesso de materialização de petições e ane-
xos eletrônicos a serem juntados a autos 
físicos, que pode comprometer a celeridade 
de processamento e julgamento dos feitos;

f) o incremento considerável de despe-
sas com material – papel e toner – e manu-
tenção de equipamentos, em toda a 1ª Re-
gião, com a impressão de petições e anexos 
protocolados eletronicamente direcionados 
a autos físicos;

g) que o processo de materialização de 
documentos eletrônicos inibe, inclusive, a 
adoção de procedimentos ambientalmente 
corretos – redução de impressões e consu-
mo de energia elétrica –, comprometendo 
o posicionamento da Justiça Federal da 1ª 
Região no cumprimento da responsabilida-
de socioambiental determinada pelo CNJ;

h) que o peticionamento eletrônico em 
relação aos processos físicos também cau-
sa prejuízo aos jurisdicionados, em face do 
acúmulo de  petições para digitalização, 
que reduz a celeridade do processamento 
e julgamento dos feitos;

i) que este Tribunal já deu início à im-
plantação do Processo Judicial Eletrônico 
- PJe,

Vedado peticionamento eletrônico via 
e-Proc em processos que tramitam 
em autos físicos a partir de 15/6


