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Cortes no orçamento 
da Justiça do Trabalho 

preocupam juízes
O ex-presidente do TST, ministro Bar-

ros Levenhagen, afirmou estar preocupado 
com o corte de 90% nas despesas de in-
vestimento e de 29,4% nas de custeio da 
Justiça do Trabalho que constam da Lei Or-
çamentária (Lei 13.255/2016). Segundo 
ele, as reduções orçamentárias impactarão 
na capacidade da Justiça do Trabalho de 
atender à demanda social durante a crise 
econômica.

Em 2015, a Justiça do Trabalho rece-
beu quase dois milhões de novos proces-
sos em primeira instância. O número é 7% 
superior ao do ano anterior. Para este ano, 
a expectativa é de que o percentual de au-
mento seja ainda maior por causa da crise 
econômica, que retirou 1,2 milhão de tra-
balhadores do mercado formal de trabalho 
no ano passado.

Em diversas reuniões, Levenhagen rei-
tera que o corte de 90% nas despesas de 
investimento deve atingir em cheio o Pro-
cesso Judicial Eletrônico da Justiça do Tra-
balho (PJe-JT). Até o momento, o PJe-JT 
já está implantado em praticamente todas 
as 1.570 Varas do Trabalho instaladas no 
país e nos 24 TRTs. As exceções são algu-
mas varas do Pará que ainda não têm infra-
estrutura de telecomunicações compatível 
com os requisitos mínimos que o  sistema 
exige para operar.

Segundo o ministro, ainda há um longo 
caminho a percorrer, e a redução nas ver-
bas dedicadas ao aperfeiçoamento do sis-
tema pode comprometer a sua continuida-
de, afetando diretamente os trabalhadores 
que recorrem à Justiça do Trabalho. Atual-
mente, cerca de 100 técnicos trabalham 
na evolução do sistema a fim de torná-lo 
mais eficiente.

No segundo semestre de 2015 foram 
geradas seis novas versões que introduzi-
ram cerca de 130 melhorias e corrigiram 
aproximadamente 800 defeitos. Sem con-
tar os processos que devem chegar ao Ju-
diciário Trabalhista ao longo do ano, atu-
almente já tramitam em meio eletrônico 
mais de cinco milhões de ações.

A redução orçamentária também foi 
criticada pelos advogados. No dia 23/2 
a presidente da Associação Brasileira de 
Advogados Trabalhistas, Silvia Burmeister, 
entregou uma nota ao ministro Levenha-
gen. No texto consta que o corte no orça-
mento “compromete sobremaneira o fun-
cionamento do Judiciário Trabalhista”.

A Associação, formada 26 entidades 
estaduais de advogados militantes na Jus-
tiça do Trabalho, lembra que a Justiça do 
Trabalho é superavitária e é a que mais re-
colhe aos cofres públicos valores referentes 
ao INSS e à Receita Federal, “chegando à 
casa de centena de milhões anualmente”. 

Justiça Federal em Irecê e Jequié condenam 
ex-prefeitos dos Municípios de Central 
e Marcionílio Souza por improbidade

O juiz federal da Subseção de Irecê Gil-
berto Pimentel de Mendonça Gomes Jr, em 
ação civil pública por improbidade admi-
nistrativa movida pelo Ministério Público 
Federal contra Osmar Rodrigues Torres, 
ex-prefeito do Município de Central, con-
denou o réu ao ressarcimento integral do 
dano no valor de R$ 13.548,74, a ser 
atualizado, suspensão dos direitos políticos 
por três anos e proibição de contratar com 
o Poder Público pelo mesmo prazo. 

Segundo o MPF, o ex-gestor não prestou 
contas dos recursos recebidos do Ministé-
rio da Saúde referente ao Programa de In-
centivo à Assistência Farmacêutica Básica 
– PIAFB nos anos de 2002 a 2004. Para 
o julgador “Tal comportamento não pode 
ser razoavelmente admitido no trato com 
a coisa pública, impondo-se a sua respon-
sabilização”.

O autor requereu também a condena-
ção do réu ao pagamento de indenização 
a título de danos morais difusos alegando 
que sua conduta violou a imagem do Es-
tado, a honra subjetiva da União, geran-
do descrédito na seriedade das políticas 
públicas educacionais e provocando dano 
extremamente prejudicial à consolidação 
de padrões éticos exigidos pela sociedade, 
devendo os cidadãos serem reparados.

Porém, o magistrado entendeu que “a 
imputação de dano moral difuso/coletivo 
atrela-se à efetiva comprovação de que a 
conduta perpetrada resultou em descren-
ça, por parte da coletividade atingida, em 
relação à moralidade e legalidade que de-
vem nortear o trato com a coisa pública, 
revelando-se desimportante, no entanto, a 
mera insatisfação com a atividade estatal. 
Sucede que os fatos apurados nos autos 
não acarretaram impacto significativo na 
expectativa que a população de Central 
ostenta em relação ao funcionamento da 
máquina administrativa municipal, não se 
verificando “evidente e significativa reper-
cussão no meio social, não sendo suficien-
tes meras presunções ou mesmo a simples 
insatisfação da coletividade com a ativida-
de administrativa”.

Já a juíza federal Karine Costa da Silva, 
da Subseção de Jequié condenou o ex-pre-
feito e o ex-presidente da Comissão de Li-
citação do Município de Marcionílio Souza, 
Edson Ferreira de Brito e Herbertt Santos 
Braga, nos autos de uma ação civil pública 
por improbidade administrativa.

Os réus foram condenados ao ressarci-
mento do dano ao FNDE de R$ 3.300,00, 
com correção e juros legais; pagamento de 
multa civil no valor de 50% do dano; per-
da da função pública, suspensão dos direi-
tos políticos por cinco anos e proibição de 
contratar com o Poder Público pelo mesmo 
prazo. 

Os réus forjaram dispensa de licitação 
em despesas com recursos do FUNDEB, 
utilizando-se de documentos falsos, além 
do procedimento ter sido realizado sem 
prévia e indispensável cotação de preços.

Os contratos foram firmados em va-
lores que alcançaram R$ 7.900,00 en-
quanto a proposta da contratada foi de 
R$ 7.222,93. Segundo a julgadora: 
“Apesar de dispensar o procedimento 
licitatório nas contratações de valores 
considerados ínfimos, a Lei n. 8.666/93 
impõe que o administrador atue da ma-
neira mais transparente possível e nada 
disso aconteceu na dispensa feita pelos 
ex-gestores”. 

E concluiu: “A empresa em questão só 
apresentou proposta depois de estar con-
tratada e já ter sido expedida ordem de 
entrega das correspondentes mercadorias. 
Tal procedimento inverte toda a lógica da 
contratação administrativa, não sendo 
digno de qualquer credibilidade, servido 
apenas para justificar, formalmente, a 
contratação de um fornecedor preestabe-
lecido pelos gestores”.

Troque o elevador pela escada
Sua saúde agradece

Movimentar-se é importante para a saú-
de. Pessoas sedentárias são mais vulnerá-
veis a doenças.  As possibilidades de ativi-
dades físicas são muitas, mas nem sempre 
as pessoas têm disponibilidade para prati-
cá-las. Mais simples e barato do que uma 
academia é trocar o elevador pela escada e 
assim combater a inatividade. 

Incorporar uma atividade ao cotidiano é 
um desafio, por isso a ideia de incentivar o 
que é mais fácil para a maioria. Elevadores, 
esteiras e escadas rolantes estão aí para fa-
cilitar a vida, mas o bom da escada é que, 
diferente da academia, não depende de ne-
nhum ritual, troca de roupa ou ter dinheiro 
para pagar. Basta mudar a maneira de pen-
sar para preferir subir ou descer pela esca-
da, uma atividade física vigorosa e de baixo 
impacto que faz muito bem para a saúde. 

Além disso, em prédios com cinco an-
dares ou menos, costuma ser mais rápido 
ir pela escada do que esperar o elevador. 
Descer ou subir escadas não requer a com-
pra de qualquer equipamento caro e pode 
ser feito em diversos lugares. Tanto faz 
onde se pratique: em lugares públicos, em 
casa, em prédio residencial ou em edifício 
empresarial. 

Benefícios para o corpo -  O uso das 
escadas deixa o sistema musculoesqueléti-
co mais forte, melhora a aptidão cardiovas-
cular e reduz o risco de doença cardíaca, 
acidente vascular cerebral, câncer, diabetes 
tipo 2 e obesidade. Por promover a perda 
de peso e a tonificação dos músculos, o 
uso de escadas é uma ferramenta funda-
mental, assim como a caminhada, na luta 
contra a obesidade. Descer escadas é um 
bom exercício de equilíbrio e coordenação; 
muito útil para pessoas na terceira idade.

Diversas pesquisas comprovam as van-
tagens de trocar o elevador pela escada 
como rotina, entre elas controlar o peso, 
reduzir o risco de doenças crônicas como 
osteoporose, diabetes, doenças cardiovas-
culares, câncer de mama e de cólon: um 
estudo feito na Inglaterra indica que subir 
escadas durante sete minutos por dia pode 
reduzir pela metade o risco de sofrer um 
ataque cardíaco em dez anos. Um pesquisa 
canadense, feita com pessoas com mais de 
64 anos, revelou que subir escadas conso-
me mais energia do que a musculação. 

Adotar a atividade física é importante 
para reduzir o risco de doenças evitáveis 
e levar uma vida mais saudável por muito 
mais tempo. Se a opção for subir e descer 
escadas, para ficar bem, bastaria subir, no 
mínimo, dois andares por dia. Quem ainda 
não está acostumado pode sentir-se can-
sado já nos primeiros degraus. A recomen-
dação é ir aos poucos e não forçar demais. 
Aumente gradativamente a quantidade 
de degraus. Comece subindo um ou dois 
andares apenas e tome o elevador até o 
andar que deseja chegar e, dia a dia, vá 
aumentando a quantidade de degraus su-
perados. Para subir apenas um andar ou 
descer dois, utilizar a escada pode ser mais 
rápido do que esperar o elevador, além dO 
que é uma maneira eficaz e acessível para 
promover a saúde e o bem-estar.


