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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Fábio Moreira Ramiro, juiz federal da 24ª Vara, Afrânio Cardoso da Silva 
(6ª Vara), Ana Cristina Montalvao Campos (12ª Vara), Hozana Jesus de Oliveira 
(Jequié), Jeferson da Cruz Lima (Turma Recursal) e João Victor Tourinho Almeida 
Gomes (DIREF). Amanhã: Advalk Paulo Pereira (Itabuna)

Parabéns!

Portaria dispõe sobre expansão 
do PJe para processos criminais

A partir do dia 9/10 o PJe será expandido na Seção Judiciária da Bahia para todos 
os assuntos e classes criminais dos JEFs Adjuntos a Varas Criminais e Turmas Recursais. 

Para a 2ª e 17ª Varas da Bahia, o PJe será expandido a partir da mesma data para os 
mandados de segurança e habeas corpus de todos os assuntos criminais.

Abertas inscrições para 
dois novos cursos 

Até o dia 24/07, estarão abertas as 
pré-inscrições para os cursos  “CPC 2015 
– Institutos Fundamentais” (30 horas) e 
“Apontamentos sobre o Código de Proces-
so Civil – Tutela provisória e sentença” (20 
horas).

O primeiro curso tem modalidade virtu-
al com tutoria, será realizado de 7/8 a 6/9 
e a Seccional da Bahia tem 16 vagas.

O segundo curso é na modalidade virtu-
al autoinstrucional, será realizado de 7/8 a 
1/9 e a Seccional da Bahia tem 36 vagas.

Solicitação de bens 
permanentes à SEPAT
A SEPAT informa que durante todo 

o mês de julho estará aberto o período 
de solicitação de bens permanentes de 
2017. Os pedidos devem ser justificados 
e encaminhados à SEPAT, via e-mail ou 
ofício, até 31/07.

As unidades podem relacionar mó-
veis, equipamentos eletrônicos e de in-
formática.

A SEPAT pretende agilizar o processo de 
compra. Assim, pede que a solicitação seja 
enviada o mais breve possível.

Alterada forma 
de validação via 

certificado digital
A Portaria Presi 239, assinada pelo pre-

sidente do TRF1 no dia 11 de julho, alterou 
a norma que regulamenta a validação do ca-
dastro de usuários para acesso ao Sistema 
de Transmissão Eletrônica de Atos Proces-
suais da 1ª Região (e-Proc) para mudar a 
forma de validação via certificado digital.

Com a mudança, a Portaria altera a re-
gra que estabelecia que o cadastro prévio 
do usuário deveria ser validado diretamen-
te pelo site da 1ª Região, com o uso de 
certificado digital emitido por autoridade 
certificadora subordinada à hierarquia da 
ICP-Brasil. Agora, a validação se dará com 
a utilização automática dos dados do ca-
dastro de usuário do PJe ou ainda por cre-
denciamento presencial do usuário, confor-
me Resolução Presi 600-26/2009. 

A Secretaria de Tecnologia da Informa-
ção (Secin) adotará as medidas necessá-
rias para que a validação por certificado 
digital seja desativada no sistema e-Proc e 
substituída pela conferência automática do 
cadastro de usuário do PJe do 1º ou do 2º 
grau da Justiça Federal da 1ª Região. 

A Portaria entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos após 30 dias. 

Estado da Bahia registra segunda 
condenação por feminicídio

A Bahia registrou a segunda condena-
ção por feminicídio do Estado, na cidade de 
Monte Santo. Segundo o Tribunal de Justi-
ça, um homem foi condenado a 21 anos, 9 
meses e 15 dias de prisão pelo assassinato 
da companheira.

O crime ocorreu em 2016 e foi pratica-
do na frente dos cinco filhos do casal. Entre 
eles, quatro eram menores de idade. 

A sessão do júri durou mais de nove 
horas, e o réu foi condenado com base no 
crime previsto no art. 121, §2º, VI, do Có-
digo Penal, que classifica como feminicídio 
o assassinato de mulheres “por razões da 
condição do sexo feminino”. O acusado foi 
preso três meses após o crime, e a con-

denação foi definida no dia 13/7, em júri 
presidido pela juíza Sirlei Caroline Santos.

Desde que a lei federal foi criada, em 
2015, essa é a segunda condenação por 
feminicídio no Estado da Bahia. A primeira 
ocorreu em Salvador, quando Rubervaldo 
Soares dos Santos Júnior foi condenado a 
20 anos, 9 meses e 22 dias, em regime 
fechado, pelo assassinato da companheira 
que esperava um filho dele.

Com indicador de 4,8 assassinatos a 
cada 100 mulheres, o Brasil ocupa o 5º 
lugar no ranking de países com mais casos 
de feminicídio, com média de 5 mil mortes 
anuais, média de 13 homicídios diários, 
segundo o Mapa da Violência de 2015.

AJUFE emite nota pública em defesa 
da independência judicial

A AJUFE – Associação dos Juízes Fe-
derais do Brasil, entidade de classe de 
âmbito nacional da magistratura federal, 
emitiu nota pública no dia 14/6 em que 
manifesta irrestrita defesa à independên-
cia judicial e repudia toda e qualquer for-
ma de ataques pessoais aos magistrados 
por decisões tomadas no bojo dos proces-
sos de sua competência.

Segundo a entidade, “o juiz, ao proferir 
uma decisão, tem pleno conhecimento de 
todas as questões debatidas e das provas 
contidas nos autos, por isso ilações des-
providas de fundamento e comprovação, 
sobre motivos que supostamente levaram 
o juiz a decidir de uma ou outra forma, 
devem ser rejeitadas.

 Nesse contexto, o Desembargador Fe-
deral da 1ª Região, Ney Bello, que profe-
riu decisão determinando a prisão domici-
liar de Geddel Vieira Lima, o fez baseado 
em seu convencimento sobre as provas 
dos autos e, havendo discordância sobre 
entendimento judicial, como em qualquer 
caso, deverá o interessado interpor o re-
curso adequado.

 As decisões judiciais são passíveis de 
recursos, não sendo admissível nenhuma 
ofensa pessoal por decisões fundamenta-
das, porque essa espécie de ataque con-
traria o Estado Democrático de Direito e a 
independência dos Poderes, devendo ser 
duramente rechaçada.”

Fonte: AJUFE

 Mural Anne Frank, em Amsterdã, de Eduardo Kobra
Depois da publicação do seu diário que rodou o mundo, Anne Frank foi eternizada 

mais uma vez. Um painel gigante feito por Eduardo Kobra da jovem alemã de origem 
judaica, que morreu em um campo de concentração aos 15 anos, foi instalado na pa-
rede de um prédio onde será construído o maior museu de arte de rua do mundo, em 
Amsterdã. Chamado “Let me be myself”, o mural tem 240 m².

“Sempre quis fazer um mural sobre Anne Frank. A sua triste história leva a uma 
profunda reflexão, já que a intolerância ainda 
persiste no mundo. Ao mesmo tempo, Anne 
inspira muitos jovens do mundo inteiro pela 
sua coragem e sabedoria. Apesar de tudo, 
ela nunca perdeu sua fé na humanidade e se 
manteve viva através da arte para transmitir 
esse sua história e legado”, explica Kobra. 

Com o novo mural, Kobra mantém o foco nos 
temas que marcam suas obras nos últimos anos. 
Em uma das suas séries mais representativas, o 
artista instalou murais em países como Suécia, 
França, Inglaterra, EUA, Emirados Árabes, Ja-
pão, Brasil e agora também na Holanda, home-
nageando personalidades icônicas que contribu-
íram para a paz, liberdade, arte e o humanismo, 
como Nelson Mandela, Martin Luther King, Ma-
lala Yousafzai, Dalai Lama, Mahatma Gandhi, 
Madre Teresa de Calcutá e John Lennon.

Obra-prima da Semana

Malote Digital pode ser acessado 
com mais facilidade

O ícone do Sistema Malote Digital foi 
disponibilizado na área de trabalho dos 
computadores dos usuários do TRF da 1ª 
Região e das suas Seções e Subseções pela 
Informática do TRF1. 

O sistema permite, com mais celerida-
de, o envio e o recebimento de documentos 
como alvarás de soltura, cartas de ordem, 
cartas precatórias e informações processu-
ais para outros órgãos do Poder Judiciário.

 Para utilizar o malote, o usuário deve 
ser previamente cadastrado mediante soli-

citação no sistema e-Sosti. Uma vez cadas-
trado, basta acessar o link Malote Digital 
(https://www2.jf.jus.br/malotedigital/goto.
jsf) e escolher o tipo de documento a ser 
enviado  e a unidade organizacional des-
tinatária.

O Malote Digital substitui a remessa 
física de documentos entre os órgãos do 
Poder Judiciário, atividade dispendiosa e 
que representa alto consumo de papéis e 
de outros materiais. 

Fonte: TRF1


