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Hoje: Fernanda Alves Caldas Lopes (7ª 
Vara) e Valmir Santiago dos Santos 
(Áquila). Amanhã: Cristina Furtado da 
Conceicao (21ª Vara) e Márcia Silveira 
Dias (NUASG). Domingo: Gicélia Maria 
Alencar Libório (NUCRE), Gilvan Lopes 
Nery (NUCOI) e Italo Delani Lopez Silva 
(1ª Turma Recursal). Segunda-feira: Ed-
jôse de Castro Souza (4ª Vara), Camila 
Pithon Bittencourt (23ª Vara) e Daiane 
Santana de Jesus (19ª Vara).
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TRF1 mantém sentença da Vara 
de Jequié e município deve 

indenizar garis com documentos 
utilizados irregularmente

A 6ª Turma do TRF1 manteve, por 
unanimidade, a condenação imposta pela 
juíza federal Sandra Lopes, da Subse-
ção Judiciária de Jequié ao Município de 
Ipiaú, determinando o pagamento de R$ 
25 mil, por danos morais, a dois garis que 
tiveram seus documentos usados de for-
ma irregular pelo ex-secretário municipal 
de obras para a abertura de empresas a 
fim de realizar o pagamento de pessoas 
que prestaram serviços ao município.

Os garis e o município recorreram ao 
TRF1 contra a sentença. Os primeiros re-
querendo o aumento da indenização para 
R$ 100 mil e o município, que fosse re-
conhecida a improcedência do pedido ale-
gando que os garis apuseram as assina-
turas para abertura das firmas e delas se 
aproveitaram recebendo pagamentos.

Para o relator, desembargador federal 
Jirair Meguerian, a sentença do 1º grau 
está totalmente correta. A alegação do 
Município de Ipiaú de que os garis se be-
neficiaram com a abertura das firmas foi 
afastada, com base na prova produzida 
nos autos em que se verifica que os auto-
res foram ludibriados por funcionários da 
prefeitura que induziram-nos a assinarem 
os documentos para abertura das empre-
sas em seus nomes.

Em razão disso, esclarece o relator, 
Jirair Meguerian, “incidiram tributos e 
multas pela não entrega da declaração 
de imposto de renda, ocasionando o can-
celamento de seus CPFs e impossibilitan-
do-os da prática dos mais simples atos 
da vida civil, como, por exemplo, receber 
seus salários nas agências bancárias”.

Para o relator, a má-fé dos prepostos 
do município fica evidente pelas declara-
ções das testemunhas de que os garis as-
sinavam, em vez do contracheque, notas 
fiscais para receber salários. “Comprovado 
nexo causal entre a conduta dos prepos-
tos do município e o evento danoso, bem 
assim afastada a culpa concorrente dos 
autores, é devida a indenização a título 
de danos morais”.

Sobre o pedido dos garis para que 
seja majorado o valor da indenização, o 
desembargador Jirair Aram Meguerian en-
tendeu razoável o valor arbitrado na sen-
tença, pois, “ao quantificar a indenização 
por dano moral, o julgador deve atuar 
com razoabilidade, observando o caráter 
indenizatório e sancionatório de modo a 
compensar o abalo suportado, sem carac-
terizar enriquecimento ilícito”.

Renove o empréstimo 
de livros pela internet
Em razão das inúmeras solicitações 

dos usuários da biblioteca desta Seccional 
sobre a forma de renovar o empréstimo de 
livros no Sistema Pergamum pela internet, 
publicamos as instruções passo a passo 
do referido procedimento. A intenção da 
Seção de Biblioteca é que cada usuário 
possa realizar a operação, inclusive fora 
do ambiente de trabalho, como no período 
de férias etc.

 1 – Página inicial do TRF1; 2 – Clique 
em “Serviços”; 3 – Clique em “Biblioteca”; 
4 – Clique em “Pesquisa”; 5 – Clique em 
“Catálogo Online e Reserva”; 6 – Clique 
em “meu pergamum” (em vermelho); 7 – 
Escreva sua matrícula, senha (de acesso 
à rede) e escolha o domínio “JFBA”; 8 – 
Clique em “Empréstimo”; 9 – Clique em 
“Renovação”. 

Este procedimento deve ser feito na 
véspera do término do prazo, pois, após 
a data do vencimento o sistema não per-
mite a renovação e considera o usuário 
inadimplente. Qualquer dúvida contate a 
Biblioteca pelos telefones: 3617-2606, 
3617-2795 e 3617-9138.

SESEG realiza 
descontaminação de 

lâmpadas fluorescentes
Com a preocupação na defesa do meio 

ambiente, a SESEG, através da SUCAB, 
que tem um convênio com a COELBA, deu 
continuidade ao descarte das lâmpadas 
fluorescentes usadas para fins de recicla-
gem. 

No último dia 16 de julho foi realizado 
o processo de descontaminação das lâm-
padas fluorescentes para descarte e reci-
clagem. No total, compactas e tubulares, 
foram 1.110 lâmpadas no Fórum Teixeira 
de Freitas e 424 no Fórum Arx Tourinho. 

Desde o ano passado, a SESEG tentava 
o recolhimento das lâmpadas que se en-
contravam acumuladas, mas o contrato da 
SUCAB não nos contemplava em razão do 
grande aumento do uso do serviço nas di-
versas Secretarias do Estado. Este ano, fi-
nalmente, conseguimos o intento em uma 
parceria com a própria SUCAB em razão 
de um aditamento ao contrato. 

Ao ser rompida, a lâmpada fluores-
cente libera vapor de mercúrio que pode 
ficar suspenso no ar por várias semanas 
e ser absorvido por organismos vivos. Nos 
lixões, os metais pesados presentes na 
lâmpada contaminam o solo e os lençóis 
subterrâneos. Em contato com o homem, 
podem acarretar doenças neurológicas 
graves, com danos irreversíveis e doenças 
teratogênicas.

A reciclagem das lâmpadas fluorescen-
tes promove a recuperação do mercúrio e 
de outros elementos como o vidro, o latão 
e o alumínio. O processo consiste na des-
contaminação das lâmpadas e suas partes 
são enviadas para reciclagem. 

OAB vai ao STF para derrubar
liminar do ministro Joaquim Barbosa

Ajufe vê "estranheza" em presidente do Supremo
suspender novos tribunais durante plantão

O presidente nacional da OAB, Marcus 
Vinícius Coêlho, afirmou que o Conselho 
Federal da entidade vai defender que o 
Plenário do Supremo não homologue a 
liminar concedida pelo ministro Joaquim 
Barbosa e que suspendeu a Emenda Cons-
titucional 73/2013 que trata da criação de 
quatro novos TRF. Segundo Coêlho, que 
sempre defendeu a criação dos novos tri-
bunais, "a Justiça mais perto do cidadão é 
sempre melhor para a sociedade".

A liminar foi concedida na Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade ajuizada pela 
Associação Nacional de Procuradores Fe-
derais (Anpaf). Na ação, entre outros ar-
gumentos, a Anpaf reclama que a Emenda 
Constitucional 73/2013 padece de vício 
de iniciativa, pois foi proposta ao Congres-
so pelo próprio Legislativo.

Na liminar o ministro Joaquim Barbo-
sa, que já havia se manifestado anterior-
mente contrário aos novos TRFs, acolhe a 

argumentação. Para o ministro há indícios 
que dão respaldo ao argumento do vício 
de iniciativa, e por isso a questão, eminen-
temente constitucional, deve ser analisada 
pelo Plenário do Supremo.

A Associação dos Juízes Federais do 
Brasil afirmou que causa estranheza e per-
plexidade a decisão do ministro Barbosa 
pois não havia urgência para a apreciação 
da matéria. Assinada pelo presidente da 
associação, Nino Toldo, a nota diz que a 
análise poderia ter acontecido em agosto, 
pois os novos tribunais devem ser instala-
dos somente em dezembro.

A entidade estranhou o modo como a 
liminar foi concedida. A ADI foi ajuizada 
na tarde da quarta-feira e poucas horas 
depois o ministro concedeu a liminar. "É 
de se estranhar, também, o fato de que, 
embora a EC 73 tenha sido promulgada 

 

A SEPAT informA quE o PEríodo 
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2013 SE EncErrA no Próximo 
diA 31. oS PEdidoS dEvEm SEr 
juSTificAdoS E EncAminhAdoS 
à SEPAT, viA E-mAil ou ofício

há mais de um mês, somente ontem, no 
último dia de trabalho do Congresso, a 
ação tenha sido ajuizada, tendo sido des-
pachada em poucas horas, quando esta-
va em plantão o ministro Barbosa, que 
publicamente se manifestara contrário 
aos novos tribunais, inclusive em reunião 
com os presidentes da Câmara e do Se-
nado", diz a Ajufe.

A Ajufe critica, ainda, a Associação dos 
Procuradores Federais, que usou a mesma 
expressão de Barbosa para classificar de 
“sorrateira” a discussão sobre os novos ór-
gãos. “Essa proposta tramitou por mais de 
uma década na Câmara, depois de apro-
vada no Senado. Foram realizadas audi-
ências públicas e apresentados estudos 
por diversas entidades, inclusive a Ajufe. 
A associação autora jamais se manifes-
tou, a ela não se opondo, portanto”.


