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Aniversariantes
Hoje: Rafael Azevedo Nascimento (Ire-
cê) e Iris Conceição da Silva (Jequié).
Amanhã: Cynthia de Araújo Lima Lopes, 
juíza federal da 14ª Vara e Raphael Sar-
mento Filho (Turma Recursal). Parabéns
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 Disciplinadas perícia médica oficial 
e reavaliação periódica na 1ª Região 

A Presidência do TRF1 disciplinou, no 
último dia 23, por meio da Portaria Presi nº 
300, a realização de perícia médica oficial 
e a reavaliação médica periódica por junta 
médica na Primeira Região. 

A junta será composta de no mínimo 
três médicos do órgão, sendo integrada 
por pelo menos um especialista na área 
relacionada à doença que acometer o ins-
pecionado. Quando necessário, poderá ser 
solicitada a contribuição de outros profis-
sionais de saúde e segurança do trabalho 
com o objetivo de subsidiar a avaliação pe-

ricial com pareceres técnicos específicos, 
dependendo da área de atuação. Quanto 
aos casos de licença para tratamento de 
saúde com período inferior a 15 dias, fica 
dispensada a licença oficial. 

Quando exigida perícia, avaliação ou 
inspeção médica, na ausência de médico 
ou junta médica oficial para a sua reali-
zação, será celebrado convênio, preferen-
cialmente, com unidade de atendimento 
do sistema público de saúde, entidade 
sem fins lucrativos, declarada de utilida-
de pública, ou com o INSS.

Auxílio pré-escolar e 
auxílio-alimentação 
serão reajustados

Foi assinada pela Presidência do CJF 
a Portaria n. 297, de 24/8/2016, com 
base na Portaria Conjunta CNJ n. 1, de 
18/2/2016, que fixa em R$ 699,00 o valor 
do auxílio pré-escolar a ser pago aos servi-
dores da Justiça Federal a partir de 1º de 
setembro deste ano. 

O auxílio-alimentação também so-
freu acréscimo e passará ao valor de R$ 
884,00 a partir do dia 1º de outubro.

Justiça Federal em Juazeiro julga acusado 
de divulgar pornografia infantil no Orkut

O juiz federal Evandro Reimão dos Reis, 
no exercício da titularidade da Subseção 
de Juazeiro, em ação penal movida pelo 
MPF julgou improcedente denúncia contra 
funcionário de uma lan house acusado de 
publicar imagens com pornografia e sexo 
explícito envolvendo crianças no Orkut.

O magistrado consignou que o delito 
não se inclui dentre os que exigem dolo es-
pecífico para sua concretização, tratando-
-se de crime de mera conduta, que não exi-
ge resultado finalístico para a consumação, 
bastando a mera potencialidade do dano 
à imagem abstratamente considerada. Não 
se exige que ocorra dano real às imagens 
ou dignidade das crianças e adolescentes 
expostas nos vídeos e fotos, pois as con-
dutas descritas comportam a potencialida-

de lesiva à preservação da imagem e 
inviolabilidade da integridade moral e 
psíquica da criança e do adolescente 
que a lei visa a proteger.

Embora as quebras de sigilos tele-
máticas e diligências da Polícia Federal 
tenham levado à identificação do réu 
como o titular do e-mail utilizado para 
criação do perfil do orkut onde as fotos 
foram publicadas, tais evidências, no 
entender do magistrado, seriam insufi-

cientes para demonstrar que tenha sido ele 
o responsável pela divulgação.

O réu alegou não ser o responsável pela 
criação do perfil do orkut, embora fosse seu 
o e-mail usado para cadastro. Trabalhando 
em uma lan house, ele disponibilizava seus 
e-mails para clientes que não possuíam 
endereço eletrônico e deles necessitavam 
para cadastro em concursos e vestibulares, 
fornecendo inclusive as senhas para clien-
tes de baixa renda, sem computador e com 
baixíssimo conhecimento de informática. 

O magistrado considerou não haver su-
ficiente credibilidade nas justificativas do 
réu de que disponibilizava seu e-mail e se-
nha, mas não encontrou nos autos outros 
elementos que demonstrassem que foi ele 
quem publicou as imagens.

Em razão dos dois anos entre a divulga-
ção das imagens e a identificação do usu-
ário do perfil do orkut, não foi possível pe-
riciar todos os computadores da lan house, 
que já havia sido fechada. Apenas foi loca-
lizado um HD com imagens de pornografia 
infanto-juvenil sem ser possível identificar 
como foram obtidas ou se foram transmi-
tidas pela internet. Como o HD pertencia 
a um computador da lan house, usado por 
várias pessoas, foi impossível identificar o 
responsável pelo arquivo de conteúdo por-
nográfico.

Segundo a Telemar, não é possível iden-
tificar os pretensos usuários encontrados 
para os IP's no período indicado. A senha 
pode ser de fácil dedução, ser compartilha-
da com terceiros, haver apropriação indevi-
da por meio de trojans e vírus, invasão por 
falta de ferramentas de segurança ou falta 
de atualização dessas ferramentas etc. 

Concluiu o magistado que, “malgrado a 
materialidade do abjeto delito, não restou 
suficientemente demonstrado ter o réu 
sido o responsável pela criação do perfil 
no orkut em seu nome nem ter divulgado 
as imagens com conteúdo de pornografia 
infantil, devendo, assim, ser aplicado ao 
caso o princípio do in dubio pro reo”.

Justiça Federal em Irecê realiza 
inspeção em acampamento do MST

O juiz federal da Subseção Ju-
diciária de Irecê Gilberto Pimen-
tel Gomes Jr. realizou, no último 
dia 12 de agosto, uma inspeção 
judicial no acampamento do Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra - MST que ocupa apro-
ximadamente 2km de área no Pro-
jeto Baixio do Irecê.

Na foto acima, os participantes 
da inspeção judicial: o tenete PM Marcos Antônio de Oliveira;  o servidor da Subseção 
Emanoel Conceição Barros; o representante da CODEVASF Marcos Vinícios Lisboa de 
Souza; o procurador da República Márcio Albuquerque de Castro; a servidora da Sub-
seção Juliane Maria Nogueira Ribeiro; o oficial de Justiça Flávio Cedraz da Silva; o juiz 
federal Gilberto Pimentel Gomes Jr.; o diretor de Secretaria José Marcelo da Silva; e o 
servidor Madson Cardoso Xavier.

A inspeção teve por finali-
dade fazer um levantamento de 
quantidade de famílias/pessoas 
que ocupam a área para sub-
sidiar uma possível concilia-
ção entre a CODEVASF (autora 
da ação possessória nº 1864-
75.2014.4.01.3312) e o MST.

O projeto Baixio do Irecê possui 
área irrigável de 59.375 hectares 
localizado  na região do vale do 

médio São Francisco, com o objetivo de aumentar a produção e produtividade agrícolas 
mediante a introdução da  irrigação. Atualmente, o canal que transporta a água do Rio 
São Francisco possui 42km e o MST se instalou entre os km. 40 a 42.  

O concurso da Funpresp-Jud está com 
inscrições abertas até hoje. São 14 vagas 
de nível superior para os cargos de analista 
e assistente, as inscrições precisam ser fei-
tas no site do Cespe/Cebraspe: http://www.
cespe.unb.br/concursos/funpresp_16_jud/.

São 5 vagas de analistas, com remu-
neração inicial de R$ 5.818,00. Já para o 
cargo de assistente serão ofertadas 9 vagas 
com salário de R$ 4.303,00. De acordo 
com o edital, as provas objetivas estão pre-

Hoje é o último dia de inscrições 
para o concurso da Funpresp-Jud 

vistas para serem realizadas em Brasília no 
dia 16/10/2016.

De acordo com o Plano de Cargos, Car-
reiras e Salários da Funpresp-Jud, a remu-
neração dos novos empregados abrange 
benefícios ofertados de auxílio-alimentação 
no valor de R$ 660,00 e auxílio saúde con-
forme a faixa etária do grupo familiar.

“A Fundação oferece um bom ambiente 
de trabalho e uma oportunidade de cons-
truir uma carreira no segmento de previ-
dência complementar para as pessoas que 
ingressarem e permanecerem na entida-
de, além de uma remuneração atrativa e 
um plano de carreira moderno, podendo 
quase dobrar o salário no fim da carrei-
ra”, afirmou o diretor de Administração da 
Funpresp-Jud, Marcio Medeiros.


