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Aniversariantes
Hoje: Darlene Fernandes de Menezes 
Dourado (Irecê), Maikel Plattiny Fer-
raz de Oliveira (Ilhéus), Natiele San-
tos Moreira (Jequié) e Marcos Vinícios 
de Souza Valério (NUTEC). Amanhã: 
Jadson Souza Fernandes (Jequié), 
Marcela Maiana Mesquita (15ª Vara), 
Christiano de Paula Assis (Teixeira de 
Freitas) e Arnaldo Souza Borges (VI-
PAC). Dia 01/11: Eliana Vieira Alves 
Vitório (NUCJU), Lucio Batista de 
Abreu (Jequié) e Tamires Paloma de 
Oliveira Tude da Rocha (Viverde). Dia 
02/11: Claudia Mariano de Almeida 
Temporal Soares (8ª Vara), Gislara 
Flora Teixeira (Vitoria da Conquista), 
Rodrigo Soares de Queiroz Pereira 
(Paulo Afonso), Tainan da Silva Mota 
(20ª Vara) e Robson de Jesus Mota 
(VIPAC). Dia 03/11: Ana Claudia Xara 
Gonçalves (12ª Vara), Joaldo Guima-
rães Simões (9ª Vara), Paulo César 
Paranhos de Castro (21ª Vara) e Lu-
ciene Pinheiro Guedes Alves (Viver-
de). Dia 04/11: Delmo Agnelo Lou-
reiro Vasconcelos (Itabuna) e Zineide 
Alves Tupina (Juazeiro).

Parabéns!

Hoje tem roda de 
conversa do NUBES 

sobre Qualidade
de Vida, às 14h

Você já parou para avaliar sua Qua-
lidade de Vida tanto no âmbito pessoal 
quanto profissional? Quanto tempo do 
seu dia você dedica para cuidar da sua 
saúde, investir em você e se fazer presen-
te junto a sua família?

Pensando nisso e finalizando as co-
memorações do Outubro Rosa, o Núcleo 
de Bem-Estar Social – NUBES, em par-
ceria com a Ello Saúde e Reabilitação 
Ltda, convida a todos para uma roda de 
conversa sobre Qualidade de Vida, no 
dia 30/10, às 14h, no Auditório Ministro 
Dias Trindade.

Em uma única semana – depois de 
um intervalo de oito anos -, o auditório 
do Fórum Teixeira de Freitas deu lugar a 
duas Sessões do Tribunal do Júri, ambas 
presididas pelo MM. Juiz Antônio Oswal-
do Scarpa, titular da 17ª Vara Federal. 

No dia 22 de outubro, o Conselho de 
Sentença absolveu o réu, por maioria, da 
acusação de homicídio simples. Atuaram 
no feito o Procurador da República Sa-
mir Cabus Nachef Júnior e os advogados 
Vivaldo Amaral e Mateus Coutinho. Na 
sessão do dia 24, os jurados, também 
por maioria, entenderam que não houve 
o crime de homicídio, na forma tentada, 
imputado ao réu. Diante disso, o MPF e 
a defesa pediram a desclassificação do 
delito para o de lesões corporais, o que 
possibilitou que o acusado fosse benefi-
ciado com a transação penal. Nesta oca-

sião, além do Procurador Samir Cabus, 
participaram os Defensores Públicos Fe-
derais César de Faria Júnior e Charlene 
da Silva Borges.

Na primeira sessão, foi submetido 
ao Júri fato ocorrido em junho de 2002, 
quando o autor, Policial Rodoviário Fe-
deral, participava de uma operação de 
fiscalização na BR-342, em localidade 

17ª Vara realiza duas Sessões do Tribunal
do Júri no Auditório Ministro Dias Trindade

próxima ao Município de Barreiras. Na 
ocasião, o policial efetuou disparos con-
tra a vítima que, conduzindo uma moto-
cicleta, ultrapassou a barreira policial em 
alta velocidade. O caso foi apreciado pelo 
Tribunal do Júri em 2008, tendo sido o 
réu absolvido. Após recurso impetrado 
pelo Ministério Público Federal, o TRF1 
anulou o julgamento, por entender que 
foi contrário à prova dos autos. Entretan-
to, no último dia 22 de outubro, o novo 
Conselho de Sentença confirmou o pri-
meiro resultado, absolvendo, mais uma 
vez, o acusado. 

A segunda sessão do Tribunal do 
Júri tratou de crime praticado no dia 
11/09/2014, quando o autor, vigilante 
do Campus da UFBA em Ondina, atirou 
em um estudante do curso de Ciências 
Sociais daquela Universidade, em razão 
de a vítima ter efetuado uma pichação na 
parede da Escola Politécnica.

As duas sessões do Júri foram pre-
senciadas por estudantes de direito, ma-
gistrados, servidores da Justiça Federal, 
além de familiares dos réus e das vítimas.  

SJBA e Subseções
não terão expediente

nos dias 31/10 e 01/11
Em cumprimento a Portaria Presi - 

8872051, que transferiu o ponto faculta-
tivo do Dia do Servidor do dia 28 para 31 
de outubro de 2019 em toda 1ª Região, 
amanhã não haverá expediente na Seção 
Judiciária da Bahia e Subseções. Nessa 
data, o expediente e os prazos processu-
ais no Tribunal, nas Seções e Subseções 
Judiciárias da 1ª Região foram suspenso, 
sendo mantida a apreciação de ações, 
procedimentos e medidas de urgência que 
visem a evitar perecimento de direito.

No dia 1ª de novembro, data em que 
se comemora o Dia de Todos os Santos, 
também não haverá expediente por ser 
feriado institucional, conforme dispõe o 
art. 62, IV, da Lei 5.010 de 30 de maio 
de 1966.

A Portaria Presi - 8872051, assinada 
pelo vice-presidente no exercício da Pre-
sidência do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região Kassio Marques, encontra-se 
disponível nos autos do Processo Admi-
nistrativo Eletrônico - PAe/SEI 0009752-
11.2019.4.01.8004 - TRF.


