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Informática

TRF5 cria banco de mandados de prisão 
integrado ao CNJ

TRF5 reajusta auxílio-alimentação e auxílio-creche

Expediente na SJSE será modificado 

gora todos podem sa-
ber quem são os procu-
rados pela Justiça. A Lei 

12.403/2011, que alterou o Có-
digo do Processo Penal, conferiu 
ao Conselho Nacional de Justiça 
(CNJ) a responsabilidade pela 
criação e manutenção do Banco 
Nacional de Mandados de Prisão, 
o BNMP. Os dados de todo País 
estarão disponíveis para consulta 
no Portal do CNJ (www.cnj.jus.
br), e podem ser acessados por 
todos os cidadãos. Os tribunais 
regionais federais (TRFs) e os 
tribunais de justiça dos estados 
e do Distrito Federal tiveram até 
a última segunda-feira, 16/01, 

para integrar seus sistemas de 
informática ao BNMP. O TRF5 foi 
um dos que cumpriram o prazo 
e já iniciou os testes para o envio 
dos dados sobre mandados de 
prisão.
Celeridade – Além da transpa-
rência pública, o BNMP também 

vai facilitar o trabalho dos poli-
ciais. Caso um foragido seja lo-
calizado em um Estado que não 
o da origem da expedição do 
mandado, a certidão necessária à 
prisão poderá ser impressa pela 
internet, diretamente do Portal. 
Dessa forma, a trâmite burocrá-
tico é minimizado e a execução 
dos mandados pelos operadores 
de segurança pública, mais efe-
tiva. O sistema criado pelo CNJ 
também é eficaz na atualização: 
pesquisa os mandados abertos na 
base de dados dos próprios tri-
bunais, tornando desnecessária a 
reinserção manual dos documen-
tos para alimentar o cadastro.

A partir deste mês, o contrache-
que dos servidores do TRF5 vem 
com um acréscimo nos valores 
dos benefícios referentes ao 
auxílio-alimentação e pré-escolar 
(auxílio-creche). O índice do rea-
juste foi de 12,7% (alimentação) e 

24,67% (pré-escolar).  Com o au-
mento, o valor do auxílio-alimenta-
ção passou de R$ 630 para R$ 710 
e o do Pré-escolar, de R$ 450 para 
R$ 561, por dependente. Os novos 
valores atendem à Portaria Con-
junta nº 5, assinada, no dia 05/12, 

pelos presidentes do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), dos 
Tribunais Superiores, do Conselho 
da Justiça Federal (CJF), do Con-
selho Superior da Justiça do Tra-
balho e do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios.

Hoje (19), o funcionamento da 
Seção Judiciária de Sergipe (SJSE) 
será das 7h às 14h e amanhã não 
haverá expediente. A modificação 
acontece em virtude da interdição 
do trânsito nas proximidades da 
SJSE por causa da intensa mo-
vimentação de pessoas que vão 
brincar no Precaju (carnaval fora 
de época). De acordo com a Por-
taria nº 02/2012, assinada pelo juiz 
federal Carlos Rebêlo Júnior (dire-
tor de Foro), a escala de plantão 

judicial será mantida e os prazos 
processuais serão prorrogados 
para o 1º dia útil subsequente, 
ressalvadas as audiências e demais 
atos judiciais já determinados.

Quando o homem ultrapassa os 
50 anos, é comum a redução da 
produção do hormônio testoste-
rona; um acontecimento natural e 
fisiológico. Depois dos 40, a tes-
tosterona começa a diminuir cerca 
de 1% ao ano. Quando isto ocorre, 
começam a surgir algumas alte-
rações no organismo, que podem 
provocar desconforto em grau va-
riável, por exemplo: insônia, irrita-
bilidade, aumento do peso, queda 
de cabelos, depressão, déficit de 
memória, dificuldade de concen-
tração, dificuldade de ereção, per-
da do interesse sexual, diminuição 
da massa muscular e aumento de 
gordura corporal. Recomenda-se a 

qualquer 
homem 
com mais 
de 40 
anos, e 
que tenha 
algum 
desses-
sintomas, 
procurar 
um mé-
dico para 
confirmar o diagnóstico, lembran-
do que o tratamento através da 
reposição hormonal é seguro e efi-
caz, quando bem indicado. 
(Fonte: Núcleo de Assistência à Saú-
de – NAS)


