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Aniversariantes
Amanhã: Rita de Cássia Oliveira Araújo 
(18ª Vara), Reynaldo Augusto do Patro-
cínio Neto (Alagoinhas), Ricardo da Sil-
va Mota (Eunápolis), Leonardo Carvalho 
Pinto (Jequié), Alexsandro Oliveira da 
Costa (8ª Vara), Ângelo Galvão de Al-
meida (3ª Vara), Luis Jonatas Neri Vas-
concelos (10ª Vara), Maria Aloisia Jesus 
dos Santos (2ª Vara), Adrianny Pereira 
de Almeida e Adrielly Pereira de Almeida 
(ambas de Feira de Santana).
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Subseções Judiciárias têm redução 
de gasto de energia em resposta 
a Plano de Logística Sustentável

A Seção de Engenharia desta Seção Ju-
diciária elaborou uma estratégia em atenção 
ao Plano de Logística Sustentável e propôs a 
análise das contas de energia elétrica visan-
do à redução da demanda contratada junto 
à Coelba por Subseções Judiciárias que ain-
da não tinham a demanda otimizada. 

A Seção de Engenharia esclarece que 
o termo “demanda contratada” se refere à 
potência ativa a ser obrigatória e continua-

mente disponibiliza-
da pela distribuido-
ra, conforme valor e 
período de vigência 
fixados no contrato 
de fornecimento e 
que deverá ser in-
tegralmente paga, 
seja ou não utilizada 
durante o período de 
faturamento. Sendo 
assim, a avaliação 

da real necessidade dessa demanda per-
mite a redução dos gastos com energia.

Desta análise da SEENG foi realizada 
a verificação da possibilidade de redução 
do custo das contas de energia elétrica da 
Subseção Judiciária de Vitória da Conquis-
ta com base na redução pela metade da 
demanda contratada: caindo de 200 quilo-
watts para 100 quilowatts. 

Já a Subseção de Jequié teve suas con-
tas reduzidas devido à redução da deman-
da contratada de 350 para 100 quilowatts. 

As duas subseções demonstraram um 
resultado relevante comparando os mes-
mos meses de 2015 e 2016.  Em Vitó-
ria da Conquista houve redução total de 
R$ 3.723,30, sendo que a parcela de R$ 
2.171,48 deveu-se apenas à redução de 
demanda contratada para 100 quilowatts.

Já a Subseção de Jequié teve suas 
contas reduzidas em R$ 4.704,53. A re-
dução da demanda contratada para 100 
quilowatts culminou numa redução de R$ 
5.180,53, todavia a subseção elevou seus 
consumos ativos na ponta (entre 18h e 
21h) e fora de ponta (antes das 18h e após 
as 21h), atenuando a economia total que 
seria auferida.

Em breve divulgaremos os resultados 
alcançados por outras Subseções.

Desconto em salário 
de servidor grevista 
deve ser parcelado 

A 2ª Turma do STJ entendeu que não é 
razoável descontar salário de servidor em 
greve em uma única parcela por se tratar 
de verba alimentar.

O STJ recorreu ao art. 46, caput e §1º, 
da Lei 8.112/90, segundo o qual as repo-
sições e indenizações ao erário serão pre-
viamente informadas ao servidor, podendo 
ser parceladas, a pedido do interessado. O 
dispositivo também garante que o valor de 
cada parcela não poderá ser inferior a 10% 
da remuneração, provento ou pensão.

O relator do recurso, ministro Francisco 
Falcão, reconheceu ser pacífica a jurispru-
dência do STJ no sentido de que é lícito o 
desconto dos dias não trabalhados em de-
corrência de movimento grevista e que essa 
compensação prescinde de prévio processo 
administrativo.

Falcão, no entanto, destacou a necessi-
dade de ser verificada a razoabilidade e a 
proporcionalidade do ato que determina o 
desconto em parcela única desses dias na 
remuneração, principalmente diante do pe-
dido do servidor para que o desconto seja 
feito de forma parcelada.

O tema de corte do ponto de servidores 
foi analisado pelo STF no final de outubro 
quando decidiu pela sua constitucionali-
dade. Com a decisão, os dias parados não 
poderão ser cortados apenas se a parali-
sação for motivada por alguma ilegalidade 
do poder público, como a falta de paga-
mento de salário.

O Supremo estabeleceu que os órgãos 
públicos podem fazer o corte dos dias pa-
rados antes de uma decisão da Justiça que 
considere a greve ilegal. O entendimento 
do Supremo não impede a negociação para 
a compensação dos dias não trabalhados. 

STF julgará sacrifício 
de animais em rituais
O STF deve julgar em breve se sacri-

fícios de animais em rituais religiosos de 
matriz africana são compatíveis com a 
Constituição. 

O RE foi interposto pelo MP/RS contra 
decisão do Tribunal de Justiça gaúcho pela 
constitucionalidade de lei estadual que 
possibilitou os sacrifícios de animais, des-
tinados à alimentação humana, dentro dos 
cultos religiosos africanos. 

O MP gaúcho argumenta que a lei 
12.131/04 invade competência da União 
para legislar sobre matéria penal e que ha-
veria privilégio concedido aos cultos das 
religiões de matriz africana para o sacrifício 
ritual de animais, ofendendo a isonomia e 
contrapondo-se ao caráter laico do país.

No recurso, o MP sustenta que inúme-
ras outras expressões religiosas valem-se 
de sacrifícios animais, como a dos judeus 
e dos mulçumanos, razão pela qual a dis-
criminação em favor apenas dos afrobrasi-
leiros atinge o princípio da igualdade, com 
assento constitucional.

Sobre a competência privativa da União 
para legislar sobre direito penal, o MP ar-
gumentou que a norma gaúcha não poderia 
excluir a ilicitude do sacrifício de animais 
em rituais religiosos da conduta penal pre-
vista no artigo 32, da lei dos crimes am-
bientais, de âmbito federal. “Não se trata 
de mera norma estadual sem repercussão 
geral. Ocorre que, por força do princípio 
da unidade do ilícito, um mesmo fato não 
pode ser considerado proibido e permitido 
ao mesmo tempo.” 

Por fim, o MP pediu o julgamento da 
inconstitucionalidade da lei.

Cinco bons motivos para 
adoção de papel reciclado

Reunimos a seguir cinco motivos para 
convencer você a usar papel reciclado. 
Esse uso pode trazer muito mais benefícios 
do que imaginava: 

1- O impacto ambiental é menor: Para 
produzir 1 tonelada de papel virgem, são 
necessárias 2 a 3 toneladas de madeira, 
uma grande quantidade de água (mais do 
que qualquer outra atividade industrial), e 
muita energia (está em quinto lugar na lista 
das que mais consomem energia). O uso 
de produtos químicos altamente tóxicos na 
separação e no branqueamento da celulose 
também representa um sério risco para a 
saúde humana e para o meio ambiente – 
comprometendo a qualidade da água, do 
solo e dos alimentos. Com o uso do papel 
reciclado diferentes etapas dessa cadeia 
são reduzidas ou extintas, de modo que o 
impacto ambiental é bem menor quando 
você prefere o reciclado;

2- Gasta menos água na sua produção: 
Em média, no mundo, para fazer uma fo-

lha de papel A4 são necessários 10 
litros de água. A maior parte da água 
da indústria do papel é consumida 
no plantio das árvores de onde se 
extrai a polpa. Na etapa de manu-
fatura, o impacto sobre os recursos 
hídricos ocorre na contaminação de 
rios e lagos por produtos químicos. 
Mas a produção de papel pode ter 
seu impacto diminuído por meio da 
reciclagem;

3- Reduz a quantidade de lixo: 
Quando você usa papel reciclado, 
está reaproveitando um material 
que, em outras circunstâncias, te-
ria sido jogado no lixo. Em grande 
parte das vezes são usadas aparas 
virgens (pré-consumo) da indústria 

do papel que, se não fossem recicladas, 
dificilmente teriam outro uso útil na ca-
deia produtiva. Reciclar é reduzir lixo, e de 
lixo o planeta está cheio;

4- Incentiva o consumo consciente: É 
um efeito colateral: se você opta por usar 
papel reciclado, é grande a chance de sen-
sibilizar-se com as questões ambientais. 
Incorporar o reciclado no seu dia a dia é 
uma forma de direcionar seu olhar para 
a sustentabilidade. Muita gente começa 
comprando um papel reciclado, depois faz 
coleta seletiva sistemática, reduz o consu-
mo de embalagens e ainda influencia seu 
círculo de amigos e familiares. Atitudes po-
sitivas se espalham rapidamente!

5- É charmoso! Papel reciclado tem um 
charme próprio! Cada folha parece única, 
porque a produção pode variar em cor e 
textura de acordo com as aparas reutiliza-
das na reciclagem. 

Fonte: www.moleco.com.br/blog


