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Aniversariantes
Hoje: Daniela Bastos Pacheco (Ilhéus), 
Rovilson Ribeiro (Vitória da Conquista) 
e Rafael Copque da Silva (NUCJU). 
Amanhã: Daniela Martins de Araújo 
(6ª Vara) e Carlos Otávio Reis de Sousa 
(24ª Vara). 
Domingo: Andréa Valente Monteiro (NU-
CJU), Lorena Nascimento Ribeiro (20ª 
Vara), Saulo Sampaio Andrade (Teixeira 
de Freitas), Carlos Eduardo Fagundes (1ª 
Vara), Tarsila Damasceno de Almeida 
(Ilhéus), Yasmin Luz Sousa (Vitória da 
Conquista), Vitor Meneses de Sousa (19ª 
Vara), Aury Coeli Rocha e Gustavo Brito 
de Ávila (ambos da Turma Recursal). 
Segunda-feira: Emerson Conceição 
Sena (NUCJU), Andressa Souza Can-
gussú (Vitória da Conquista), Antônio 
dos Santos Júnior (NUASG) e Osvaldo 
Sidney Oliveira Monteiro (Teixeira de 
Freitas).

Parabéns!

Edição n. 4.617. Salvador – Bahia. Sexta-feira, 07/10/2016.
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

Devolução de AR 
de correspondência 

expedida pelos Correios
A SECAM informa que os ARs são entre-

gues às unidades emitentes imediatamente 
após a sua devolução pelos Correios. 

Alguns setores e Varas têm utilizado 
como documento nos autos, a informa-
ção obtida no site dos Correios (www.
corrreios.com.br) referente à entrega da 
correspondência, através do código de 
rastreamento constante na respectiva 
guia de postagem.

A SECAM informa também que tal in-
formação só permanece ativa para consulta 
no site até 180 dias da postagem da cor-
respondência. Qualquer reclamação a res-
peito da entrega de uma correspondência 
pode ser feita nesse mesmo site com todos 
os dados do remetente, destinatário e códi-
go de rastreamento. 

Para emissão de 2ª via do AR, também 
deverá ser solicitada pelo site, no prazo 
máximo informado. 

TRF1 mantém sentença da 2ª Vara 
que absolveu imigrantes sírios 
presos com passaportes falsos

A 3ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
negou provimento à apelação do MPF con-
tra a sentença da 2ª Vara que absolveu dois 
imigrantes sírios que apresentaram passa-
portes falsos (turcos) ao embarcar no Aero-
porto Internacional de Salvador em voo com 
destino a Frankfurt. 

Os denunciados argumentaram que es-
tavam em viagem buscando imigrar para 
a Alemanha em fuga da guerra na Síria 
por já terem alguns parentes residindo le-
galmente naquele país. Disseram também 
não poderem utilizar os passaportes verda-
deiros (sírios) para viajar à Alemanha por 
não possuírem visto de entrada para o país 
e que a embaixada da Alemanha na Síria 
estava fechada. 

Os réus ressaltaram que viajaram pri-
meiro para Dubai, onde encontraram com 
um turco, tendo este homem embarcado 
com eles para o Rio de Janeiro e durante o 
voo lhes entregou os passaportes sob o ar-
gumento de que não haveria problema com 
a viagem porque os passaportes turcos uti-
lizados eram verdadeiros. 

Em sentença, o Juízo da 2ª Vara enten-
deu que, mesmo reconhecendo o delito, 
absolveu os acusados em razão da inexigi-
bilidade de conduta diversa, “uma vez que 
o delito foi praticado pelos réus, segun-
do ele, como última alternativa para não 
lhes serem subtraídos o direito à vida e o 
direito de locomoção”.

O MPF, em seu recurso, alegou 
que o fato de os réus serem refugia-
dos da guerra civil existente na Síria 
não justifica a falsificação dos pas-
saportes e que poderiam ter agido 
de maneira diferente, pedindo refú-
gio no Brasil. 

O relator, juiz federal convoca-
do Guilherme Rezende, esclareceu 
que “os denunciados reconhece-
ram que utilizaram passaporte 
falso (turco), ocultando sua ver-

dadeira nacionalidade síria, por estarem 
receosos quanto à sua integridade física e 
mental por força de retaliação deflagrada 
pelo governo sírio” e assinalou que a guer-
ra civil já dura cinco anos e que, segundo 
a Organização das Nações Unidas (ONU), 
deixou até hoje mais de 250 mil mortos. 

Destacou o magistrado que o Brasil 
“é signatário do Pacto de San José da 
Costa Rica, convenção internacional que 
procura consolidar entre os países ameri-
canos um regime de liberdade pessoal e 
de justiça social, fundado no respeito aos 
direitos humanos essenciais, indepen-
dentemente do país onde a pessoa resida 
ou tenha nascido” e que tal acordo se ba-
seia na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos que compreende o ideal do ser 
humano livre, isento de temor e ódio e da 
miséria sob condições que lhe permitam 
gozar dos seus direitos econômicos, so-
ciais e culturais bem como de seus direi-
tos civis e políticos. 

No dia 14 de setembro, o JFH divulgou 
notícia semelhante, mas tratando de sen-
tença da 17ª Vara em que o juiz federal 
Antonio Oswaldo Scarpa proferiu sentença 
em ação penal movida pelo MPF contra 
seis cidadãos sírios presos no aeroporto 
internacional de Salvador portando passa-
portes falsos ao tentarem embarcar para 
Madrid. O MPF não recorreu no processo 
da 17ª Vara.

Concurso Nacional 
de Remoção 2016

O Conselho da Justiça Federal tornou 
público o Edital n. CJF-EDT-2016-00003 
para o Concurso Nacional de Remoção 
2016. O prazo para os pedidos se iniciou 
na última segunda-feira, 3/10, com pre-
visão de divulgação do resultado no dia 
25 de novembro. O certame possibilita 
que um servidor da Justiça Federal, lota-
do em uma região, possa se mudar para 
outra unidade da Justiça Federal, em ou-
tra região, caso ele seja contemplado pe-
las regras do edital. 

Na seleção deste ano, o servidor re-
movido em concursos anteriores deve 
concorrer à vaga obrigatoriamente no ór-
gão em exercício e se quiser ser removi-
do para sua região de origem só poderá 
escolher a cidade de origem. A inscrição 
para a remoção sem permuta será feita 
no sistema SINAR, e será disponibilizada, 
no momento da escolha das opções nor-
mais, ao candidato que estiver em cidade 
com superávit.

A lista geral de participantes por car-
gos e cidades será disponibilizada na aba 
“ajuda”, localizada no alto da tela inicial 
do sistema SINAR. Na tela “escolha de op-
ções” existe um campo que possibilita ao 
servidor enviar e-mail aos candidatos que 
estão na cidade escolhida e que tiverem 
anuído com isso, no campo específico do 
requerimento de inscrição.

Eventuais problemas de acesso ao sis-
tema deverão ser comunicados aos res-
ponsáveis pela coordenação do Concur-
so, exclusivamente pelo e-mail: sinar@
cjf.jus.br.

Fonte: CJF

Programação do 
Outubro Rosa
neste domingo

Com o objetivo de alertar a popu-
lação feminina sobre a importância 
da prevenção precoce do câncer de 
mama, será realizada a segunda edi-
ção do Motopasseio Rosa, no próximo 
domingo, 9/10, que sairá da sede do 
CICAN, na Avenida Vasco da Gama. A 
expectativa é de que cerca de 300 mo-
tociclistas participem da ação.

Após uma palestra sobre o tema, os 
motociclistas farão um trajeto de cer-
ca de uma hora até a UNEB passando 
por vários pontos turísticos da cida-
de. Serão arrecadadas doações para o 
Núcleo Assistencial para Pessoas com 
Câncer (NASPEC). 

Além da parceria do CICAN, SESAB 
e UNEB, a ação conta com o apoio en-
tusiasmado da Associação dos Motoci-
clistas do Estado da Bahia (AMO-BA) 
e está sendo realizada por integrantes 
dos motoclubes: Calangos Indomáveis, 
Bandidas, Mensageiros de Cristo e 
Harleyras de Salvador.

A campanha do Shopping Barra 
contará, no mesmo domingo, 9/10, 
com o desfile da grife Pimenta Beach, 
que criou a linha especial de roupas 
de banho Fênix, destinada a mulheres 
mastectomizadas. 

O desfile da Pimenta Beach será 
estrelado por pacientes da Clínica de 
Oncologia (CLION), que já enfrentaram 
o câncer e precisaram fazer a retirada 
parcial ou total de mama. 

AGENDA
CULTURAL

Aviso importante 
do Pro-Social

O Núcleo de Bem Estar Social da Se-
ção Judiciária da Bahia informa aos bene-
ficiários do Pro-Social que a Cooperativa 
dos Médicos Anestesiologistas da Bahia  
- COOPANEST/BA deixará de fazer parte 
da Rede Credenciada do Pro-Social no dia  
03/11/2016.

A partir dessa data, os procedimentos 
cirúrgicos e exames com a participação de 
médicos anestesistas deverão ser realiza-
dos com os planos Saúde Caixa ou Uni-
med Norte Nordeste.

O NUBES/BA esclarece que o custeio 
das despesas de ambos os convênios é o 
mesmo do Pro-Social, ou seja, 10% para 
qualquer procedimento utilizado.

Para mais esclarecimentos, os benefici-
ários devem entrar em contato com SETA-
TE/BA (Setor de Atendimento ao Beneficiá-
rio) por meio do ramal 9134.


