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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Fábio Roque da Silva Araújo, juiz 
federal substituto da 2ª Vara, Emilia Bu-
lhões Fagundes (10ª Vara),  Mauro Gui-
lherme Roque Reis dos Santos (NUCJU), 
Luiz Carlos do Santo Barreto (Barreiras), 
Reginaldo da Conceição Coelho (11ª 
Vara), Everton Macedo dos Santos (NU-
CJU) e Thalita Bianca Sousa Rabelo (13ª 
Vara). Amanhã: Roberval de Araújo Leão 
(3ªVara), Reinaldo Saturnino da Costa 
Junior (Juazeiro) e Manuela Silva Costa 
(24ª Vara). Parabéns!
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A 3ª Turma do TRF 1, por unanimidade, 
negou provimento ao recurso de dois réus 
condenados pela 17ª Vara, por terem, em 
processo trabalhista, firmado declaração 
falsa de vínculo empregatício com o obje-
tivo de obterem vantagem indevida, come-
tendo, assim, o crime de estelionato.

Consta da denúncia que um dos acusa-
dos, representado por sua advogada e côn-
juge, ingressou na Justiça do Trabalho na 
Bahia com o intuito de obter vantagem in-
devida consistente no recebimento de par-
celas rescisórias decorrentes de supostos 
serviços prestados por ele, réu, no período 
de 17 anos e quatro meses.

Dolosamente, os denunciados fornece-
ram como endereço das atividades labora-
tivas, bem como de citação dos reclama-
dos, imóvel que sabiam estar desocupado 
e no qual eles jamais poderiam ser encon-
trados e tomar conhecimento da ação, o 
que ensejou a condenação dos reclamados 
ao pagamento R$ 920.779,59.

TRF 1 confirma sentença da 17ª Vara 
que condenou réus por tentativa de obter 
vantagem ilícita em processo trabalhista

Os acusados recorreram ao Tribunal 
alegando, dentre outras razões, incompe-
tência da Justiça Federal para processar e 
julgar o feito e pediram a absolvição.

 Ao analisar o caso, o relator, desem-
bargador federal Ney Bello, destacou que 
a alegação de incompetência da Justiça 
Federal para tratar da questão não mere-
ce ser acolhida, uma vez que os acusados 
perpetraram fraude perante a Justiça do 
Trabalho com o ajuizamento de reclamató-
ria simulada, utilizando-se de documentos 
falsos perante Poder Judiciário da União, o 
que atrai a competência da Justiça Federal 
para processar e julgar a matéria, nos ter-
mos do art. 109, IV, da Constituição.

Segundo o magistrado, a materialidade 
e a autoria do delito ficaram comprova-
das na cópia da inicial da ação trabalhis-
ta, constante nos autos, na qual os réus, 
além de forjarem o vínculo trabalhista, in-
dicaram endereço errôneo dos reclamados 
para ensejar citação editalícia e impossi-

bilitar o conhecimento da ação, o que de 
fato ocorreu com seu julgamento à revelia 
e a consequente condenação à vultosa 
quantia.

O desembargador ressaltou, ainda, que 
a consumação do crime deixou de ocorrer 
apenas porque uma das vítimas teve ciên-
cia do ocorrido no momento da penhora de 
seu bem e teve êxito em demonstrar, nos 
embargos à execução, que não residia nem 
exercia suas atividades no local indicado 
como endereço pelos reclamantes, o que 
ensejou a nulidade do processo.

 Diante do exposto, a Turma, nos ter-
mos do voto do relator, negou provimento à 
apelação dos réus por entender que as pro-
vas dos autos não deixam dúvidas de que 
os acusados praticaram o delito imputado 
na denúncia, já que toda a ação trabalhista 
foi arquitetada com a finalidade de induzir 
o juízo em erro e de causar prejuízo às ví-
timas.

 Fonte: TRF1

Há dez anos, o JFH publicou a no-
tícia abaixo:

JFHHÁ DEZ ANOS

7/8/2007 - Subseção de Itabuna 
doa alimentos - A Subseção Judiciária 
de Itabuna fez na última segunda-feira, 
a entrega de alimentos não perecíveis 
doados ao Abrigo São Francisco de Ita-
buna. Os alimentos foram arrecadados 
durante a inscrição para seleção de esta-
giários que ocorrerá no dia 19 de agosto.

Na foto, a juíza federal, Maízia Pam-
ponet; o diretor de Secretaria, Márcio 
Menezes; o supervisor Wildson Lavrador 
e a presidente do abrigo São Francisco, 
Maria de Lourdes Andrade, acompanha-
da da administradora daquela institui-
ção Denise da Hora.

9/8/2007- 8ª Vara comemora ani-
versário da Dra. Nilza Reis - Os servi-
dores da 8ª Vara Federal comemoraram 
o aniversário de juíza federal Nilza Reis 
na última sexta-feira, 3 de agosto, com 
um delicioso almoço, que contou com a 
presença de sua irmã, Dra. Neide Reis, e 
de alguns colegas que vieram abraçá-la 
pessoalmente: o juiz federal diretor do 
Foro, Carlos D’Ávila, os juízes federais 
Wilson Alves de Souza, Cynthia de Araú-
jo Lima Lopes, Pompeu de Sousa Brasil, 
Rosana Noya Kaufmann, Iran Esmeraldo 
Leite e as juízas federais substitutas Lí-
lian Tourinho e Dayana de Azevedo Bião 
de Souza.

Adesão de servidor a jornada 
reduzida economizaria R$ 3 bi 

O governo poderia economizar entre R$ 
185 milhões a R$ 3,147 bilhões com a 
criação de incentivo financeiro para que 
servidores públicos federais reduzam sua 
jornada de trabalho de oito horas para qua-
tro ou seis horas, segundo cálculos feitos 
pelo Ministério do Planejamento conside-
rando vários cenários. 

Atualmente, dos 644.395 servidores 
públicos federais, apenas 0,5% já traba-
lham com jornada reduzida ou, o equiva-
lente a 3.218. O impacto financeiro vai 
variar conforme o número de adesões e 
a opção por trabalhar por quatro ou seis 
horas por dia. Segundo cálculos do mi-
nistério, a economia pode ser de R$ 185 
milhões se a medida atingir 1% dos servi-
dores e 75% deles optem por jornada de 
seis horas e 25% por quatro horas.

Com o incentivo financeiro oferecido 
para os servidores públicos federais que re-
duzirem a jornada de trabalho, o governo fe-
deral pretende aproximar seus números com 
os praticados na iniciativa privada e, desta 
forma, diminuir as despesas com pessoal ao 
longo do tempo. No caso da iniciativa priva-
da, algo em torno de 6% dos trabalhadores 
tem jornada menor de trabalho. 

Se o governo conseguir que 5% dos ser-
vidores façam a adesão à jornada reduzida, 
a economia iria variar de R$ 1 bilhão a R$ 
1,56 bilhão por ano. Os cálculos do Minis-
tério do Planejamento mostram ainda que, 
se 1% dos servidores públicos aderirem à 
jornada reduzida, que será incentivada com 
pagamento de meia hora a mais de serviço, 
a economia anual com a medida pode variar 
de R$ 185 milhões a R$ 291 milhões.

Fonte: Valor Econômico

Aviso de desligamento 
de energia elétrica

Seguindo o cronograma de manutenção 
predial, no próximo sábado, dia 19/08,  
será realizada a manutenção do grupo ge-
rador e subestação do prédio do JEF, das 
7h as 17h,  com a suspensão de forneci-
mento de energia durante esse período.

Campanha sobre o uso 
adequado do mobiliário

O TRF1 criou a campanha “O que é pú-
blico também é seu” para conscientizar a 
todos sobre o uso adequado dos bens mó-
veis da instituição.

A iniciativa foi idealizada pela Divisão 
de Material e Patrimônio em parceria com a 
Assessoria de Comunicação Social. A ideia é 
que os magistrados, servidores, prestadores 
de serviços e estagiários, recebam informa-
ções sobre o uso consciente do mobiliário de 
forma divertida. A intenção é estimular um 
olhar mais cuidadoso na utilização dos bens 
públicos colocados à nossa disposição para 
o exercício de nossas atividades, aumentar a 
vida útil desses bens e evitar os gastos com 
consertos/substituições.

A ação também tem sido bem recebida 
pelos colaboradores do órgão. “Sempre luto 
pela boa conservação do nosso ambiente 
de trabalho e da ‘coisa’ pública em geral, 
por isso gostei da iniciativa”, apoia Ayala 
Santana, servidor do gabinete do desem-
bargador federal João Luiz de Sousa. 

Conscientizar e preservar é um dever 
de todos. A prática de maus hábitos como 
sentar nos gaveteiros, excesso de peso nas 
mesas e comer próximo ao computador, 
entre outros, podem danificar os móveis 
utilizados no ambiente de trabalho.Vamos 
cuidar do nosso patrimônio. A casa é sua! 
Cuide bem dela!                  Fonte: TRF1


