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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Jadson de Mesquita Serra (NUCJU) e Ivã Costa Ramos (VIPAC). Amanhã: In-
grid Sharon Lemos de Abrantes (22ª Vara), Gustavo Cezar de Amorim (Alagoinhas), 
Francisco Vital de Sá Junior (Paulo Afonso), Clarissa Miriam Coelho Seixas e Pedro 
de Oliveira (ambos da Turma Recursal).Parabéns

Caixa Econômica Federal 
comemora hoje 155 anos 

Hoje a Caixa Econômica Federal co-
memora 155 anos de fundação e o JFH 
aproveita a oportunidade para parabenizar 
a instituição cuja história começou no dia 
12 de janeiro de 1861, quando Dom Pedro 
II fundou a Caixa Econômica da Corte. 

A Caixa é uma empresa 100% pública, 
fundamental na promoção do desenvol-
vimento urbano e da justiça social, prio-
rizando habitação, saneamento básico, 
infraestrutura e prestação de serviços, con-
tribuindo para melhorar a vida das pesso-
as, principalmente as de baixa renda. 

A Caixa também apoia inúmeras ativi-
dades artísticas-culturais, educacionais e 
desportivas, garantindo um lugar de desta-
que no dia a dia das pessoas. 

Parabéns CAIXA!!!

Um dos mais po-
pulares aplicativos 
de mensagens do 
mundo, o WhatsA-
pp conta com mais 
de 900 milhões de 
usuários ativos em 
todo o planeta. A 
ferramenta inspirou 
o jovem magistra-
do goiano Gabriel 
Consigliero Lessa, 30 anos, a aprimorar o 
funcionamento do Juizado Especial Cível e 
Criminal da Comarca de Piracanjuba.

A deficiência no quadro de servidores 
e a lentidão burocrática dos procedimen-
tos judiciais inspiraram o juiz a introduzir 
o aplicativo na rotina da Comarca. O apli-
cativo é utilizado, sobretudo, na expedição 
de mandatos de intimação. O uso da ferra-
menta por advogados e cidadãos é facul-
tativo. Os interessados devem se cadastrar 
previamente no Juizado – atualmente são 
cerca de 30 pessoas, além de instituições 
como delegacias e o lar dos idosos.

Os despachos são fotografados e envia-
dos pelo aplicativo. A confirmação do re-
cebimento é certificada Juizado. De acor-
do com o magistrado, a experiência tem 
sido muito bem sucedida, reduzindo cus-
tos e diminuindo o período dos trâmites.

“Muitas vezes tínhamos dificuldade 
para encontrar algumas pessoas. Eram 
meses de burocracia, o que fazia com que 
os processos ficassem parados”, explicou 

Justiça usa WhatsApp para 
aprimorar Juizado Especial

Lessa. De acordo 
com o juiz, a inicia-
tiva fez com que a 
comunidade da ci-
dade ficasse mais 
próxima do Juizado 
e contribui para que 
as pessoas não se 
esqueçam mais das 
audiências.

Menos custos - O uso do WhatsApp 
também contribuiu para a redução dos 
custos dos Juizados, já que diminuiu a 
necessidade dos oficiais de Justiça irem 
em busca dos intimados. Além disso, o 
uso do aplicativo fez com que todos os 
procedimentos passassem a ocorrer em 
ambiente digital, evitando a impressões 
desnecessárias.

“Temos um custo menor e uma efeti-
vidade maior”, avaliou o magistrado que, 
por conta da iniciativa, concorreu ao 12º 
Prêmio Innovare. O uso do aplicativo não 
gerou reclamações nem de advogados 
nem de jurisdicionados. 

A introdução do WhatsApp está de 
acordo com os princípios de simplicida-
de, celeridade, informalidade e economia 
processual que caracterizam os Juizados 
Especiais. Tais princípios têm sido exal-
tados ao longo de 2015 pela corregedora 
nacional de Justiça, ministra Nancy Andri-
ghi, por meio do programa “Redescobrindo 
os Juizados Especiais”, que celebra os 20 
anos da edição da lei 9.099/1995.

Juiz federal em Vitória da Conquista 
condena réus por impor trabalho escravo

O juiz federal da 2ª Vara da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista Fábio 
Stief Marmund, em ação penal promovida 
pelo MPF contra Juarez Lima Cardoso e 
Valter Lopes os Santos, condenou ambos 
pelo crime de redução de pessoas a condi-
ção análoga à de escravo. 

Os réus foram condenados a penas de 
6 e 3 anos de reclusão. Ambos foram  tam-
bém condenados a 60 e 20 dias multa. 

Fiscais do trabalho encontraram na fa-
zenda Sítio Novo, zona rural de Vitória da 
Conquista, 26 pessoas reduzidas a condi-
ção análoga à de escravos, sujeitadas a jor-
nadas exaustivas e condições degradantes 

de trabalho. Os réus são 
o proprietário e o gerente 
da fazenda.

Nenhum dos traba-
lhadores tinha carteira 
assinada ou qualquer 
documento de vínculo 
de emprego. A jornada 
de trabalho ia das 7h às 
18h com intervalo para 
alimentação entre meia 
e uma hora. Sendo uma 
plantação de café com 
180 mil pés, seria ne-
cessária a contratação 
de aproximadamente 

150 trabalhadores para atender todas as 
etapas da colheita. Assim, os trabalhadores 
estavam expostos a sobrecarga de trabalho 
e excesso de jornada. 

Os trabalhadores não possuiam equi-
pamentos de proteção (botas, luvas, capa 
e chapéu), com exposição a temperaturas 
entre 10° e 16° ou à insolação excessiva. 

Nas frentes de trabalho não havia dis-
ponibilização de água, sanitário ou abrigos 
contra as intempéries. As refeições eram 
realizadas a céu aberto, com os empre-
gados sentados no chão, sem as mínimas 
condições de higiene, conforto e seguran-
ça. As necessidades fisiológicas eram sa-

tisfeitas no mato, sem qualquer segurança, 
privacidade ou higiene. 

Nos alojamentos as condições eram de-
sumanas, sem cama, colchão ou lençóis, 
sendo eles obrigados a dormir em camas 
improvisadas com tijolos, tábuas, papelão 
e colchonetes que foram levados para a fa-
zenda pelos próprios trabalhadores. 

Alimentos e objetos pessoais eram dei-
xados no chão, ao léu, expostos à ação de 
moscas, insetos e roedores. Pedaços de 
carne, destinados ao consumo pelos traba-
lhadores, foram encontrados no alojamen-
to em estado de putrefação. A comida era 
preparada em cima de pedaços de tábua 
colocados diretamente no chão. 

Segundo o magistrado: “Não há que se 
falar em mera irregularidade nas relações 
laborais. Muito mais que isso, a conduta 
dos requeridos privou estes trabalhadores 
de direitos fundamentais mínimos. Logo, 
configura ofensa clara à dignidade huma-
na, passível de punição”. E continua o juiz 
destacando que, diferente do quanto ale-
gado pela defesa, o pagamento das verbas 
trabalhistas dos direitos que circundam o 
caso, bem com o cumprimento de TAC pe-
los requeridos, não elide a figura delitiva, 
notadamente no caso dos autos em que 
seu enquadramento se deu pela modalida-
de de condições degradantes.

O julgador ressalva: “não restou compro-
vada que a jornada praticada por esses tra-
balhadores – muito embora acima do que 
determina a legislação de regência – tenha 
configurado jornada exaustiva. A jornada 
de trabalho, embora cansativa para o ho-
mem de condições físicas normais, não ia 
além do que ordinariamente se verifica na 
zona rural. Nesta senda, não se pode con-
cluir que a exposição de qualquer trabalha-
dor a sobrecarga de trabalho e excesso de 
jornada estaria fadada ao enquadramento 
no tipo penal que aqui se está discutindo”.

Mas o julgador lembra que mesmo que 
se evidencie apenas uma das condutas al-
ternativas do tipo do art. 149, o tipo penal 
configura-se, registrando que o O STF já 
se manifestara que “para configuração do 
crime do art. 149 do Código Penal, não 
é necessário que se prove a coação física 
da liberdade de ir e vir ou mesmo o cer-
ceamento da liberdade de locomoção, bas-
tando a submissão da vítima a trabalhos 
forçados ou a jornada exaustiva ou a con-
dições degradantes de trabalho, condutas 
alternativas previstas no tipo penal. A es-
cravidão moderna é mais sutil do que a do 
século XIX e o cerceamento da liberdade 
pode decorrer de diversos constrangimen-
tos econômicos e não necessariamente físi-
cos. Priva-se alguém de sua liberdade e de 
sua dignidade tratando-o como coisa e não 
como pessoa humana.” 

Renovação dos 
Certificados Digitais
Foi prorrogado para 30/12/2016 o 

acordo de cooperação da CEF para emissão 
de certificados digitais. Dos 5.880 certifi-
cados contratados, foram emitidos 3.862, 
restando 2.018.

O NUTEC solicita aos usuários dos cer-
tificados digitais que verifiquem a valida-
de dos seus certificados, tendo em vista 
a  crescente demanda de sistemas/rotinas 
que exigem a certificação digital como for-
ma de acesso e/ou validação de procedi-
mentos, incluindo o iminente PJe.

Caso a validade esteja próxima, o NU-
TEC pede que seja feita a renovação, pelo 
site da Caixa, no endereço certificadodigi-
tal.caixa.gov.br, opção “Renovar Certificado 
Digital”. O site é autoexplicativo.

Recomenda aos magistrados que soli-
citem um segundo token, com vigência di-
versa do atual, para utilização em caso de 
dano ou perda do token original.


