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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Larissa Macedo Lessa Borba, di-
retora de Secretaria da Subseção de 
Eunápolis, Antônio Joaquim Ferreira 
Adry (Ilhéus), Luiz Carlos Souza Vas-
concelos (Itabuna), Ana Carla Aguiar 
Brito Furrer (Turma Recursal),, Fábio do 
Nascimento Gonçalves (Feira de San-
tana), Leylane Santana do Nascimen-
to Bahia (Vitória da Conquista), José 
Alexandre da Silva (Guanambi), Deieri 
Santana Ferreira (Turma Recursal), Elis 
Maria Alves dos Santos (NUCJU), Maria 
de Fátima Ramos (Express Clean) e Ivã 
Enes de Carvalho (Stefanini). Amanhã: 
Jamesson André dos Santos (NUCRE), 
Thaís Sampaio Andrade(Alagoinhas), 
Tatiana Silva de Jesus (22ª Vara), Sina-
ra Santana dos Santos Botelho e Lucas 
Gusmão Barreto Lima (ambos de Vitória 
da Conquista).

Parabéns!!!

O TRF da 1ª Região manteve con-
denação por estelionato imposta, em 
ação trabalhista, a um acusado de re-
ceber parcelas de seguro-desemprego 
quando ainda possuía vínculo empre-
gatício. A decisão da 4ª Turma foi unâ-
nime, após o julgamento de apelação 
do réu contra a sentença que o conde-
nou pelo crime previsto no artigo 171 
do Código Penal.

O denunciado recebeu quatro parce-
las do seguro-desemprego no valor de 
R$ 482,73, mesmo já tendo conseguido 
novo vínculo empregatício com a empre-
sa que o denunciou. Em depoimento, o 
próprio acusado assumiu o recebimento 
do dinheiro enquanto trabalhava na em-
presa recebendo salário.

Apesar da confissão, o réu não se 
conformou com a sentença e recorreu ao 
TRF1, alegando que as provas são insu-
ficientes para a sua condenação e que, 
em caso de dúvida, a resolução deve ser 
sempre em favor do réu. Ele afirma que 
as declarações dos empregadores de 

Receber seguro-desemprego 
enquanto trabalha é crime

que apenas prestou serviços esporádi-
cos são suficientes para descaracterizar 
o vínculo e, portanto, a relação de em-
prego durante o período em que recebeu 
as parcelas. Por fim, o apelante solicitou 
a aplicação do princípio da insignificân-
cia, por considerar que o dano resultan-
te da infração não causou impacto que 
justifique o processo.

A relatora, juíza federal convocada 
Clemência Maria Ângelo, afirmou que as 
provas são suficientes para a condena-
ção e que não procede o argumento do 
apelante pela incidência do princípio da 
insignificância: "este Tribunal Regional 
Federal já se posicionou no sentido de 
que o princípio da insignificância não 
deve ser aplicado às fraudes perpetradas 
contra o Programa Seguro-Desemprego, 
considerando que o prejuízo, nestes 
casos, tem efeitos negativos na ordem 
social, não se podendo falar em irrele-
vância penal da conduta incriminada, o 
que afasta a aplicação do princípio da 
insignificância".

Lei de resíduos sólidos 
passa a valer em agosto

A Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, instituída pela Lei 12.305, 
entrará em vigor em agosto. Estão 
submetidas a suas determinações 
pessoas físicas ou jurídicas, de direito 
público ou privado, responsáveis di-
reta ou indiretamente pela gestão ou 
geração de resíduos sólidos. Quem 
descumprir as regras estará sujeitas 
às penalidades da Lei de Crimes Am-
bientais que vão desde multas até de-
tenção e reclusão.

Os consumidores que não fizerem 
a separação dos resíduos ou que des-
cumprirem as suas obrigações previs-
tas nos sistemas de logística reversa 
(descarte de pilhas, baterias, lâmpa-
das, pneus etc), ficarão sujeitos a ad-
vertência. Em caso de reincidência, 
poderão pagar multas de R$ 50 a R$ 
500 por infração, conforme o decreto 
7.404/2010, que regulamenta a lei.

Nada que possa ser reaproveitado 
poderá ser descartado como se fosse 
resíduo domiciliar comum, orgânico. A 
partir de agosto, os consumidores de-
verão devolver ao estabelecimento as 
embalagens dos produtos adquiridos. 

Quem lançar resíduos sólidos em 
desacordo com as exigências e quem, 
tendo obrigação de dar destinação 
ambientalmente adequada a produtos, 
subprodutos, embalagens, resíduos ou 
substâncias, deixar de fazê-lo, ficará 
sujeito à multa mínima de R$ 5 mil. 
Para empresas e órgãos da Adminis-
tração Pública, a lei prevê multas  cujo 
valor pode chegar a R$ 50 milhões.

As empresas precisam se estrutu-
rar e implementar sistemas de logísti-
ca reversa de seus produtos. É indis-
pensável que o poder público promova 
campanhas de esclarecimento e cons-
cientização da população, quanto às 
suas obrigações e esteja em condições 
de disponibilizar à coletividade os ade-
quados serviços de coleta seletiva.

A responsabilidade de todos (po-
der público, consumidores e iniciativa 
privada) pelo adequado descarte dos 
resíduos sólidos reaproveitáveis tem 
fundamento no chamado princípio da 
responsabilidade compartilhada, con-
sagrado pela Lei 12.305/2010.

VERDE
ÁREACNJ comunicará tribunais sobre obrigação 

da aplicação de verbas em formação 
e aperfeiçoamento de servidores

O Conselho Nacional de Justiça  vai 
encaminhar aos tribunais ofício com có-
pia da Resolução CNJ n. 192, de 8 de 
maio de 2014, que instituiu a Política 
Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento dos Servidores do Poder Judiciá-
rio. O ofício destacará a necessidade de 
cumprimento imediato do artigo 20 da 
resolução e de seu parágrafo único, que 
determinam a destinação de recursos or-
çamentários para formação e aperfeiçoa-
mento de servidores.

O ofício será encaminhado pelo con-
selheiro Guilherme Calmon, presidente 
da Comissão Permanente de Eficiência 
Operacional e Gestão de Pessoas do CNJ. 
A decisão de fazer a comunicação aos tri-
bunais foi tomada na última reunião da 
comissão, realizada no dia 20 de maio.

Segundo a Resolução 192, apenas o 
artigo 20 e seu parágrafo único devem 
ser cumpridos imediatamente a partir da 
publicação da norma, ocorrida no dia 9 
de maio. Os demais tópicos da resolução, 
por sua vez, entrarão em vigor 90 dias 
após a publicação.

Diz o caput do art. 20: "Os órgãos 
do Poder Judiciário deverão destinar 
recursos orçamentários para realização 
das ações de formação e aperfeiçoa-
mento de servidores, compatíveis com 
as suas necessidades, considerando o 
seu planejamento anual". Já o parágra-
fo único prevê que "os recursos orça-
mentários de que trata o caput devem 
ser identificados na proposta orçamen-
tária do Tribunal".

Durante a reunião da 
comissão permanente, 
o conselheiro Guilherme 
Calmon destacou que a 
Resolução CNJ n. 192 "é 
um divisor de águas no 
tocante à Gestão de Pes-
soas no Poder Judiciário". 

A Resolução 192 foi 
aprovada, por unanimi-

dade, durante a 188ª Sessão do CNJ. A 
norma objetiva harmonizar as práticas e 
investimentos destinados à qualificação 
profissional dos servidores para contri-
buir com a melhoria da qualidade dos 
serviços prestados pelo Judiciário.

"O CNJ consolida sua posição ins-
titucional com a aprovação da Política 
Nacional de Formação e Aperfeiçoa-
mento dos Servidores do Poder Judiciá-
rio, pois estabelece o marco regulatório 
do tema referente à capacitação dos 
servidores do Poder Judiciário, qualifi-
cando-os cada vez mais com a produ-
ção e disseminação de conhecimentos 
e competências", afirmou o conselheiro 
Guilherme Calmon logo após a aprova-
ção da resolução.

Pela norma do CNJ, a formação e o 
aperfeiçoamento técnico dos servidores 
deverão ser permanentes. Além disso, 
as ações serão conduzidas, preferen-
cialmente, pelos próprios magistrados 
e servidores na condição de instrutores 
internos.

Cabe aos TRFs definir 
locais de instalação 
de turmas recursais
O colegiado do CJF decidiu que a lo-

calização das turmas recursais deve ser 
definida pelos TRFs e dispensa aprova-
ção do CJF. A decisão foi proferida duran-
te julgamento de pedido de providências 
do TRF1 sobre a instalação de turmas 
recursais nas Subseções de Uberlândia e 
Juiz de Fora. 

Com a determinação, fica revogado o 
§ 2º da Resolução 198 do CJF, segundo 
o qual a localização de turmas recursais 
fora da sede da Seção Judiciária depen-
deria de aprovação do conselho. A autori-
zação de que trata o dispositivo deve ser 
interpretada como mera recomendação 
que o tribunal pode observar ou não.

Assim, deve ser seguida a Lei 
10.259/2001. Essa regra mostra que 
cabe ao tribunal dispor sobre área de 
competência, logicamente cabe a ele dis-
por também sobre a localização ou sede 
da turma recursal, afirmou o ministro Gil-
son Dipp, relator da matéria.


