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 Monitores entrarão em modo 
 de economia automaticamente

Como já acontece na Seção Judiciária da Bahia, a Administração do Tribunal, 
por meio da Secretaria de Tecnologia da Informação comunica que os monitores dos 
computadores entrarão em modo de economia de energia automaticamente após 15 
minutos sem atividade no computador. O monitor voltará a funcionar, normalmente, 
ao pressionar qualquer tecla ou pelo movimento no mouse. A medida visa atender às 
ações de sustentabilidade e tem por objetivo reduzir os custos com energia elétrica. 

TRF1 suspenderá 
contratação de 

estagiários
O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-

gião suspendeu, a partir de 1º de mar-
ço, as contratações de estagiários para 
ocupar vagas provenientes de contratos 
encerrados ao término de dois anos ou 
de desligamento nesse período, na Justi-
ça Federal de 1º e 2º graus. 

Tal medida decorre do expressivo 
corte no orçamentário do Poder Judi-
ciário para o exercício de 2016, con-
substanciado na Lei Orçamentária Anu-
al - LOA (Lei nº 13.255, publicada em 
15.1.2016), o que impactou severa-
mente a Justiça Federal da 1ª Região, 
resultando em diminuição significativa 
em seu orçamento. 

A Portaria Presi 42, de 15/2/2016, 
assinada pelo presidente do TRF1, de-
sembargador federal Cândido Ribeiro 
Filho, que determinou a suspensão, está 
disponível para consulta no portal do Tri-
bunal em "Avisos".

Parlamentares querem aperfeiçoar 
funcionamento do Judiciário

A Frente Parlamentar Mista pelo Aper-
feiçoamento da Justiça Brasileira foi lan-
çada no dia 18/2 por deputados e sena-
dores. O objetivo do grupo é aperfeiçoar 
a legislação para que o Judiciário possa 
funcionar de maneira mais eficiente, ex-
plicou o deputado autor do pedido de re-
gistro do grupo, Valtenir Pereira.

O primeiro encontro da Frente Parla-
mentar Mista está marcado para o dia 2 
de março. O grupo também irá se reunir 
periodicamente com representantes do 
Poder Judiciário para discutir o assunto.

Pereira disse também que os parla-
mentares trabalharão para acelerar a 
aprovação de matérias importantes para 
o Judiciário brasileiro. Segundo o procu-
rador geral do trabalho, Ronaldo Fleury, o 
primeiro passo para melhorar a Justiça já 
foi dado pelo Congresso Nacional ao apro-
var o novo CPC.

Fleury defendeu a diminuição no nú-
mero de recursos como forma de dar mais 
celeridade aos processos judiciais. "É ne-
cessário que nós tenhamos uma maior 
agilidade, um número menor de instân-
cias, que no STF cheguem efetivamente 
grandes questões nacionais e só cons-
titucionais, e que o Supremo Tribunal 
Federal não tenha que se debruçar em 
contendas absolutamente sem relevân-
cia nacional."

NUCRE solicita 
apresentação da RRC 
do tempo averbado 

O Núcleo de Recursos Humanos - 
NUCRE solicita dos servidores a apresen-
tação da Relação das Remunerações de 
Contribuições - RRC relativo ao período 
trabalhado a partir de julho de 1994 e 
averbado pelos servidores das Subseções 
Judiciária da Bahia

O pedido considera a obrigatorieda-
de prevista no art. 6º, X, da Portaria n. 
154/2008 do Ministério da Previdência 
Social, pertinente à apresentação da 
RRC e tendo em vista a eventual e futura 
necessidade de se calcular os proventos 
de aposentadoria.

Câmara Cível do TJBA suspende sessão 
em razão de oficina do novo CPC

 A Sessão da 1ª Câmara Cível prevista 
para acontecer  ontem, 22/2, foi suspensa 
em razão da Oficina do Novo CPC 2º Grau, 
que foi realizada no Auditório do Tribunal 
de Justiça da Bahia pelo juiz federal Salo-
mão Viana, professor de Direito Processu-
al Civil da UFBA que fez uma exposição 
dos temas Teoria Geral dos Precedentes 
Judiciais e Teoria Geral dos Recursos.

A Oficina é promovida pela Comissão 
de Jurisprudência do TJBA e acontece 
também nos dias 24 e 25, das 14 às 18h. 

Voltado para desembargadores e as-
sessores, os palestrantes vão debater os 
reflexos do CPC na 2ª Instância. As dis-
cussões são transmitidas em tempo real 
por meio do canal do TJBA no YouTube. 

No dia 24 serão discutidos Recursos 
Ordinários em Espécie e Ação Rescisória 
pelo professor Eduardo Sodré e no ter-
ceiro e último dia, 25/2, os professores 
Eduardo Sodré e Salomão Viana vão de-
bater dois temas: o Incidente de Resolu-
ção de Demandas Repetitivas e Incidente 
de Assunção de Competência e Tutelas 
Provisórias.

 Tribunal do Júri da Subseção Judiciária 
de Eunápolis tem 1ª Sessão de Julgamento

A 1ª Sessão de Julgamento do Tri-
bunal do Júri da Subseção Judiciária 
de Eunápolis foi realizada no último 
dia 17/02 presidida pelo juiz federal 
Alex Schramm de Rocha. Na ocasião, 
foram julgados os réus Lourisvaldo da 
Conceição Brás e Valtenor Silva do 
Nascimento.

O Conselho de Sentença condenou 
os réus pelo crime de homicídio de 
Raimundo Domingues Rodrigues; ocul-
tação de cadáver; sequestro e cárcere 
privado, considerando que o crime foi 
praticado por motivo torpe (vingança) e 
mediante emboscada, dissimulação ou 
outro recurso que dificultou a defesa da 
vítima.

O réu Lourisvaldo da Conceição Brás 
foi condenado pelo crime de homicídio 
qualificado (mediante emboscada, dissi-
mulação ou outro recurso que dificultou 
a defesa da vítima). 

Segundo a sentença do juiz federal 
da Subseção, a culpabilidade do réu foi 
devidamente comprovada, merecendo 
reprovação em grau alto, uma vez que 
ordenou que terceiro amarrasse a vítima, 

além de ter sido o responsável por lhe 
apontar a arma. 

Presentes duas circunstâncias judi-
ciais desfavoráveis, o magistrado aumen-
tou a pena em 1/3 e fixou a pena-base 
em 16 anos de reclusão. 

Com relação ao crime de ocultação 
de cadáver, fixou-se a pena base priva-
tiva de liberdade em um ano e 10 dias-
-multa.  O crime de sequestro ou cárcere 
privado resultou em uma pena base pri-
vativa de liberdade em um ano de reclu-
são, totalizando 18 anos.

Em relação ao segundo réu Valtenor 
Silva do Nascimento, presente uma cir-
cunstância judicial desfavorável, o Ju-
ízo federal aumentou a pena em 1/6 e 
a pena-base foi fixada em 14 anos de 
reclusão. 

Pelo crime de ocultação de cadáver a 
pena base privativa de liberdade foi fixa-
da em um ano de reclusão e 10 dias-
-multa. O crime de sequestro ou cárcere 
privado valeu uma pena base privativa de 
liberdade em um ano de reclusão, totali-
zando 16 anos de reclusão.


