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Provimento COGER 129/2016. 

Art. 158. § 1º - É permitida às partes 
o uso de transmissão de dados e imagens 
(telefax, fax ou facsímile) para prática 
de atos processuais que dependam de 
petição escrita (Lei n. 9.800/99), desde 
que as peças transmitidas atendam às 
exigências da legislação processual.

§ 2º - A utilização do sistema previs-
to no parágrafo anterior não prejudica o 
cumprimento dos prazos processuais, 
devendo os originais ser entregues em 
juízo até, no máximo, 5 dias a partir 
do seu término, impreterivelmente, não 
justificando o descumprimento dos pra-
zos legais a indisponibilidade de linha 
telefônica ou defeitos de transmissão ou 
recepção, riscos que ficarão a cargo do 
peticionário, responsável pela qualidade 
e fidelidade do material transmitido.

Art 158. § 4º - Salvo em caso de pe-
recimento de direito, as petições envia-
das por telefax só serão objeto de con-
clusão após o recebimento do original 
ou a certificação do transcurso do prazo 
para a prática daquele ato processual.

Art 158. § 5º - Mediante pedido ex-
presso do interessado, que deverá arcar 
com seu custeio, poderá ser a ele enca-
minhada (por telefax, a cobrar no desti-
no) a cópia da primeira página da peti-
ção recebida e protocolizada, que servirá 
como recibo.

Art 158. § 6º - Até que haja regula-
mentação específica, não será admitida 
a transmissão de petições por correio 
eletrônico (e-mail), modalidade de co-
municação que não equivale ao telefax.

Art. 160 - O acesso ao e-Proc está 
condicionado ao cadastro prévio do usuá-
rio, que implica aceitação das normas es-
tabelecidas neste provimento. O cadastro 
no site www.trf1.jus.br só será validado 
após credenciamento presencial do usuá-
rio na área de protocolo, com documento 
de identificação original, para assinatura 
de termo perante servidor da Justiça Fe-
deral, não se permitindo a entrega, ainda 
que por despachante ou procurador, do 
termo previamente preenchido.

Art. 163 - A petição transmitida por 
meio eletrônico deve ser enviada com to-
dos os documentos que a instruem, fican-
do dispensada a apresentação posterior 
dos originais ou de fotocópias autentica-
das, salvo determinação do Juízo do feito.

§ 3º Os documentos cuja digitaliza-
ção seja tecnicamente inviável devido ao 
grande volume ou por motivo de ilegibi-
lidade devem ser apresentados à secre-
taria no prazo de dez dias do envio de 
petição eletrônica comunicando o fato, 
os quais serão devolvidos à parte após o 
trânsito em julgado.

Art. 164. Quando a petição trans-
mitida por meio eletrônico for enviada 
para atender prazo processual, serão 
consideradas tempestivas as transmiti-
das integralmente até as 24 horas do 
seu último dia.

O PROVIMENTOTRF1 mantém sentença da Justiça Federal 
em Paulo Afonso confirmando que prisão 

não contraria presunção de inocência

A 4ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
negou habeas corpus em favor de um de-
tento recolhido no Presídio de Paulo Afonso 
contra ato, da Vara Federal daquela Subse-
ção, que determinou a execução provisória 
da sentença de condenação do paciente e 
a expedição de guia de recolhimento à Vara 
das Execuções e de mandado de prisão.

O impetrante argumentou que a prisão 
foi ilegal na medida em que não houve 
trânsito em julgado da sentença condena-

tória para a defesa, situação que 
atentaria contra o princípio da 
inocência presumida, de acordo 
com o inciso LVII do art. 5º da 
Constituição/1988. Caso manti-
da a prisão, alega que teria ocor-
rido erro quanto ao período de 
detração da pena sob a alegação 
de que “é inescusável o fato de 
se errar a indicação de tempo 
de prisão em dias, quando o 
meritíssimo Juízo acolhe pedi-
do do MPF e diz que somente 
ficou preso 324 dias. Ora, se 
foi preso dia 1º de dezembro de 

2009 e admitida a saída domiciliar com 
restrições em 20 de outubro de 2010, isto 
tem somatório de 689 dias”.

O relator, juiz federal convocado Leão 
Aparecido Alves, sustentou, em seu voto, 
que em relação à questão do erro na conta-
gem do prazo de prisão, em face da detra-
ção, as informações dão conta de que o erro 
já foi corrigido de forma que a pena fixada 
originalmente de 11 anos, um mês e nove 
dias – reduzida equivocadamente para dez 

anos, dois meses e vinte dias – com a de-
tração corrigida, foi fixada em nove anos, 
dois meses e 19 dias, perdendo, assim, o 
objeto a impetração.

O magistrado destacou que quanto à 
execução provisória da pena, na inexistência 
de trânsito em julgado da sentença conde-
natória para a defesa, em 17 de fevereiro de 
2016, o STF, retornando ao entendimento 
anterior, decidiu que “a execução provisó-
ria de acórdão penal condenatório proferi-
do em grau de apelação, ainda que sujeito 
a recurso especial ou extraordinário, não 
compromete o princípio constitucional da 
presunção de inocência afirmado pelo ar-
tigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal”

Portanto, para o juiz convocado, na es-
pécie, a sentença condenatória foi integral-
mente confirmada pelo TRF1 e o recurso 
especial manejado pelo paciente não foi 
admitido, embora pendente de julgamento 
o agravo interposto da decisão de inadmis-
são, situação que não desautoriza a execu-
ção provisória da pena.

Fonte: TRF1

Curso à distância sobre 
gestão socioambiental

Estão abertas as inscrições para o cur-
so on-line “Introdução à Gestão Socioam-
biental”, oferecido pelo STJ por meio do 
programa Conexão Cidadã. Interessados 
(magistrados, servidores e outros cidadãos 
em geral) podem se inscrever até hoje no 
portal do órgão (www.stj.jus.br). O objetivo 
é promover conhecimentos e práticas para 
atuação dos cidadãos como agentes trans-
formadores por intermédio da responsabili-
dade socioambiental.

São disponibilizadas duas turmas com 
200 vagas cada uma. As aulas ocorrerão 
no Portal de Educação a Distância do STJ 
no período de 2 a 22 de maio de 2017, e 
a carga horária é de 15 horas/aula. Serão 
considerados aprovados os alunos que al-
cançarem no mínimo 70% dos pontos das 
atividades avaliativas.

Para ter acesso à capacitação é ne-
cessário que o navegador de internet seja 
Google Chrome ou Mozilla Firefox, além 
do plugin de execução de aplicativos Java 
(versão 6.0 ou superior). Recomenda-se 
que o leitor de arquivos PDF seja o Acrobat 
Reader e que o correio eletrônico ead@stj.
jus.br esteja adicionado à lista de endere-
ços confiáveis, caso se utilize algum tipo de 
antispam na caixa de correio.

1ª CRP da Bahia nega a rurícola que 
não comprovou atividade à época do 
parto direito ao salário-maternidade

A 1ª Câmara Regional Previdenciária da 
Bahia negou o pedido de uma beneficiária 
do INSS contra sentença que julgou impro-
cedente pedido de obtenção dos salários-
-maternidade decorrentes do nascimento 
de duas filhas.

A apelante alega que a documentação 
acostada aos autos constitui início de prova 
material da atividade rural no período de 
carência, corroborada pelo testemunho co-
lhido em audiência, razão pela qual a sen-
tença deve ser reformada, assegurando-lhe 
a prestação previdenciária requerida.

Em seu voto, o relator, juiz federal con-
vocado Pompeu de Sousa Brasil, reconhe-
ceu a ausência de interesse de agir da auto-
ra no que concerne ao salário-maternidade 
relativo ao nascimento da segunda filha da 
recorrente porque consta que tal benefício 
foi deferido e executado na via administra-
tiva com data de início coincidente com a 
data de nascimento.

O magistrado afirmou que o salário-ma-
ternidade é um direito fundamental e que 
a segurada, seja empregada, trabalhadora 

avulsa, doméstica, individual, facultativa 
ou especial, da Previdência Social tem di-
reito ao benefício, independentemente de 
estar empregada na época do parto.

Entretanto, quanto à segurada rurícola, 
é necessária a comprovação do exercício 
da atividade rural por 12 meses, consecu-
tivos ou não, anteriores ao requerimento 
administrativo, sem a imposição de reco-
lhimento das contribuições mensais. Essa 
comprovação deve ser feita mediante início 
razoável de prova material, coadjuvada de 
prova testemunhal coerente e robusta, ou 
prova documental plena, não sendo admis-
sível a prova exclusivamente testemunhal.

Segundo o juiz, embora a autora tenha 
dado à luz em janeiro de 2006, os docu-
mentos juntados para demonstração da ta-
refa campesina, produzidos em março de 
2006 (certidão de casamento) e em maio 
de 2007 (certidão da Justiça Eleitoral), não 
comprovam a atividade rural no período le-
galmente exigido.

Por ter evidenciado a ausência da pro-
va material e a insuficiência da prova oral, 
em audiência, o magistrado concluiu pela 
inviabilidade do pedido. Para o juiz, diante 
da falta de prova da qualidade de segura-
da especial à época do parto da primeira 
filha,“não merece censura a improcedência 
proclamada em 1º grau”.

Acompanhando o voto do relator, a Câ-
mara negou provimento à apelação.

Fonte: TRF1


