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Aniversariantes
Hoje: Leandro Aragão dos Santos (17ª Vara), Ana Sueli Macedo Araujo (NUBES), 

Fernando Heiji de Oliveira Horota (Jequié), Juliana da Arcela Seixas de Souza (Irecê) 
e Renata Zacarias Esteves Ghissoni de Carvalho (Feira de Santana). Amanhã: Beatriz 
Paraguassu Lima (4ª Vara), Carmen Gomes Falcon (NUCAF), Sheila Ferraz da Silva 
Gondim (3ª Vara), Delvane Pinheiro de Almeida (Feira de Santana), José Airton Patri-
cio Barros (NUCJU) e Celia Gonçalves Duarte (Juazeiro). 

Parabéns!

SEI! Atualização 
para a versão 3.0 

O Sistema Eletrônico de Informação 
(SEI) foi atualizado, nos dias 4 e 5 deste 
mês, para a versão 3.0.

O procedimento obrigatório de reinde-
xação dos mais de 3.500.000 documentos 
foi concluído no sábado, dia 4.

Com a finalização da reindexação de to-
dos os documentos no último fim de sema-
na, é possível avaliar eventual necessidade 
de ajustes na configuração da infraestrutura 
de TI que sustenta o SEI, considerando-se 
momentos de lentidão do sistema em horá-
rios em que a ferramenta é mais utilizada.

Informações também podem ser obti-
das no Núcleo Regional de Apoio ao Pro-
cesso Administrativo Eletrônico (Nupae).

Audiência por videoconferência não 
afronta direito de defesa do acusado

Audiência de presos de alta periculosi-
dade por videoconferência não afeta o di-
reito de defesa do acusado. Com base nes-
se entendimento, o vice-presidente do STJ, 
Humberto Martins, negou pedido de limi-
nar a réu que teve audiência de instrução 
e julgamento, em processo de competência 
do júri, determinada para ocorrer à distân-
cia. A medida foi requerida pelo Ministério 
Público, sob a alegação de que o paciente 
é considerado preso de alta periculosidade.

Para a defesa, o método relativizaria 
direitos e garantias fundamentais constitu-
cionalmente previstas, em especial quando 
a conduta é julgada pelo tribunal do júri. 
No pedido, solicitou a suspensão do anda-
mento da ação penal até o julgamento do 
recurso ordinário.

O acusado responde pelos crimes de 
associação criminosa e de homicídio dupla-
mente qualificado. Segundo o ministro, a 
concessão de tal cautela de urgência exigiria 
demonstração concomitante da plausibilida-
de do direito arguido e do perigo na demora, 
e no caso não há plausibilidade.

“A decisão não merece reparo, já que re-
afirma a possibilidade da conduta da audi-
ência de presos de alta periculosidade, em 

respeito aos princípios da celeridade proces-
sual e da ordem pública, conforme previsão 
da audiência por videoconferência, instituí-
da pela Lei n. 11.900/2009, que incluiu o § 
2º e seus incisos, ao art 185 do CPP”.

Mas a Justiça gaúcha já decidiu que a 
falta de transporte e escolta para que o réu 
seja deslocado do presídio para o fórum não 
é justificativa para designar audiência por 
meio de videoconferência. Afinal, essa hipó-
tese não está prevista em nenhum dos inci-
sos do art. 185, § 2º, do CPP, que regula o 
uso de videoconferência nos interrogatórios.

Por sua vez, o TRF3 entendeu que au-
diências de custódia não podem ser feitas 
por videoconferência nem antes que o pre-
so em flagrante tenha encontro reservado 
com um advogado ou defensor público.

Porém, essa limitação pode acabar. O 
projeto de lei que regulamenta audiências 
de custódia, aprovado pelo Senado, passou 
com pelo menos duas flexibilizações ao mo-
delo já adotado em tribunais do país: permi-
te que o preso em flagrante seja ouvido por 
videoconferência e que seja apresentado a 
um juiz em até 72 horas, embora o prazo 
comum seja 24 horas. 

Fonte: STJ 

A Portaria Presi 3 do TRF1 disciplina o 
preceito “treinamento em serviço” no âmbi-
to da Primeira Região para efeito de aquisi-
ção de Adicional de Qualificação.

Serão enquadradas como treinamento 
em serviço, e não serão consideradas para 
fins de concessão do AQ, ainda que promo-
vidas pelo órgão:

1- Ações que objetivem orientação téc-
nica sobre rotinas de trabalho, prestadas 
por servidor com maior experiência ou co-
nhecimento no assunto ou pelo gestor de 
unidade;

2- Ações voltadas à apresentação das 
funcionalidades de sistemas informatiza-
dos, desenvolvidas ou adaptadas pela Se-
cretaria de Tecnologia da Informação, re-
cebidas por meio de parcerias, ou ainda, 
instituídas por instâncias superiores do Po-
der Judiciário, para uso comum de toda a 

instituição, que são aqueles que constituem 
ferramenta de trabalho, de uso frequente 
ou esporádico, necessários ao desempenho 
das atividades do servidor e para o alcance 
dos objetivos organizacionais.

Serão consideradas como Ações de Ca-
pacitação, para fins de concessão do AQ, 
além daquelas já contempladas pela legis-
lação vigente:

1- A capacitação de administradores de 
softwares, sistemas e/ou aplicativos desen-
volvidos por empresas proprietárias/órgãos 
do governo e adquiridos pela instituição;

2- A capacitação de servidores para 
operação de máquinas ou equipamentos 
específicos para o desempenho de de-
terminada atividade ou área de atuação, 
adquiridos ou utilizados pela instituição, 
desde que promovidos por empresa con-
tratada.

Portaria do TRF1 disciplina tipos 
de treinamento para aquisição 
de Adicional de Qualificação

Aviso de Edital 
de Doação de Bens
A Justiça Federal na Bahia procede-

rá ao desfazimento de bens patrimoniais 
(móveis, equipamentos eletrônicos, equi-
pamentos de informática e veículos), con-
siderados antieconômicos pela Justiça 
Federal por meio da modalidade “Aliena-
ção por Doação”. 

Nas listas de bens a serem doados 
constam diversos veículos como Ca-
minonete Pick Up, Ford Focus Sedan, 
Renault Clio, Corsa Wagon, Parati e 
Astra. 

As doações seguem uma ordem de 
precedência: Órgãos do Conselho da Jus-
tiça Federal; b) Órgãos da Administração 
Pública Federal direta, autárquica ou 
fundacional ou outro órgão integrante de 
qualquer dos demais Poderes; c) Estados 
e Municípios, Distrito Federal, empresas 
publicas, sociedades de economia mista, 
instituições filantrópicas e Organizações 
da Sociedade Civil de Interesse Publico.

Os editais (Salvador - 01 e 02/2017; 
Paulo Afonso – 01/2017; Alagoinhas – 
01/2017; Feira de Santana – 02/2017) 
e relações de bens estão disponíveis no 
site www.jfba.jus.br (na aba Transparên-
cia – Desfazimento de Bens). 

Mais informações podem ser obtidas 
pelo telefones (071) 3617-2607.

 Almoço na Relva, de Édouard Manet

O pintor francês Édou-
ard Manet é considerado 
uma das figuras mais im-
portantes da arte do sécu-
lo XIX. Membro de uma 
família rica da burguesia 
parisiense, seu realismo 
não tinha intenções so-
ciais, ao contrário, chega-
va a ser aristocrática. 

A pintura Almoço na 
Relva foi apresentada em 
1863 no Salão dos In-
dependentes, em Paris, 
e seu título inicial era O 
Banho. Causou certo es-
cândalo na época por tra-
zer uma mulher nua entre 
dois homens vestidos. 

Manet desenvolveu uma complexa composição que acentuava o efeito de profun-
didade, sendo possível isolar três elementos fundamentais: num primeiro plano, uma 
natureza morta de colorido intenso definida pelas roupas da jovem; em seguida os três 
personagens sentados; ao fundo, um conjunto de elementos vegetais que cortavam a 
perspectiva e um riacho onde uma mulher se banhava.

Na abertura do Salão dos Independentes, o quadro foi considerado, pelo público e 
pelo próprio Napoleão III, uma imoralidade e um atentado ao pudor. Quase todos os crí-
ticos de arte se manifestaram de forma hostil, assinalando que Manet deveria aprender 
a desenhar e a pintar em vez de procurar a fama através do escândalo.

Suzanne Leenhoff (esposa de Manet) e Victorine Meurent (sua modelo preferida) 
posaram para a composição da mulher nua que tem o corpo de Suzanne e o rosto de 
Victorine. 

Obra-prima da Semana


