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Aniversariantes
Hoje: Jamila Calmon Lopes Pinto (23ª 
Vara), Rodrigo Barata Silva (12ª Vara), 
Michelle Mara Real Souza (Teixeira de 
Freitas), Rafaela dos Santos Moreira 
(NUCOI), Alaine Ferreira de Matos (Ire-
cê) e Dannyele Santos Oliveira (Ilhéus).
Amanhã: Sandra Lopes Santos de Car-
valho, juíza federal da 23ª Vara, Katia 
Fernandes Pereira (NUCAF), Carla Fu-
giwara Santos (12ª Vara), Eraldo Alves 
Amorim (SECAD), Mário Cleydson Góis 
de Oliveira (Feira de Santana) e Andréa 
Maia Santos (5ª Vara).
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Justiça Federal em Eunápolis condena 
réu por tentativa de suborno 
de policial rodoviário federal

O juiz federal da Subse-
ção Judiciária de Eunápolis 
Alex Schramm de Rocha, 
em ação penal movida pelo 
Ministério Público Federal 
contra Paulo da Silva Filho, 
condenou o réu Paulo da 
Silva Filho a dois anos de 
reclusão e dez dias-multa.

O acusado foi preso por 
corrupção ativa em flagrante 
por policial rodoviário fede-
ral após abordagem, quando 
ofereceu ao agente quantia 
de R$ 50,00 para não ser 
multado por ter realizado 
ultrapassagem na BR 101, 
em local proibido. O ato cri-
minoso consistiu na entrega 

dos documentos do veículo juntamente 
com duas cédulas de R$ 20,00.

Segundo a sentença, o crime caracte-
riza-se como um fato típico, antijurídico e 
culpável, exigindo-se, assim, que a condu-
ta do agente esteja descrita na norma incri-
minadora e que inexista uma justificativa 
ou causa de exclusão de ilicitude. 

Conforme descreve o art.304 do Códi-
go Penal, consiste o crime em oferecer ou 
prometer vantagem indevida a funcionário 
público para determiná-lo a praticar, omitir 
ou retardar ato de ofício. 

Para o julgador, é indiferente para a ca-
racterização do tipo penal a efetiva entrega 
da vantagem indevida, uma vez que o cri-
me se consuma com o mero oferecimento, 
o que restou provado no caso e o ofere-
ceimento de vantagem indevida com sua 
posterior entrega por intermédio da apre-
sentação da documentação do veículo é o 
modus operandi comum do crime apurado, 
corroborando a tese da acusação.

Diz a sentença: “A tipicidade da con-
duta requer a concorrência dos elementos 
objetivos e subjetivos do tipo, isto é, além 
da ação material praticada pelos agentes, 
há de se agregar o elemento psíquico, re-
presentado pelo dolo ou pela culpa.”

E ainda: “O dolo, que consiste na von-
tade livre e consciente de praticar a con-
duta criminosa, se manifestou claramen-
te ‘in casu’. Ademais, o ônus da prova, 
quando alegado desconhecimento do ca-
ráter criminoso do fato, compete ao réu, 
nos termos do art. 156 do CPP, não tendo 
o acusado logrado êxito nesse particular.”

CRISE ORÇAMENTÁRIA
TRT gaúcho reduz 

atendimento externo 
A partir de 1º de março, o atendimen-

to externo da Justiça do Trabalho do Rio 
Grande do Sul começará uma hora mais 
tarde, às 11h. O expediente interno tam-
bém será alterado, passando a ser das 8h 
às 18h, em vez das 8h às 19h. 

As medidas foram aprovadas pelo Ór-
gão Especial do tribunal. O objetivo é redu-
zir os gastos com energia elétrica, um dos 
caminhos para se adequar à restrição orça-
mentária imposta pelo governo federal ao 
Poder Judiciário neste ano. O TRT-4 sofreu 
corte de R$ 33,2 milhões nas verbas de 
custeio e investimentos em 2016.

As alterações não acarretam mudança 
na carga horária dos servidores, apenas 
a readequação dos turnos de trabalho, de 
modo que o funcionamento dos prédios 
ocorra, predominantemente, no período em 
que o custo da energia elétrica é reduzido, 
ou seja, antes das 18h — após esse horá-
rio, o valor da tarifa aumenta mais de 60%.

Hoje, as unidades têm uma hora após o 
término do atendimento externo para ativi-
dades exclusivamente internas. A partir de 
março, essa hora de trabalho interno poderá 
ser feita na manhã do dia seguinte, poster-
gando o início do atendimento para as 11h. 
Estima-se que a medida gere uma economia 
de cerca de R$ 765 mil por ano.

De acordo com a resolução, os prédios 
da Justiça do Trabalho gaúcha serão aber-
tos às 8h e fechados às 19h (a regulamen-
tação atual permite o trânsito de pessoas 
das 7h às 22h), sem funcionamento aos 
sábados, domingos e feriados. Ficam res-
salvados os horários de encerramento de 
audiências e sessões de julgamento, embo-
ra a resolução recomende que as unidades 
de primeiro e segundo graus adaptem suas 
agendas às novas disposições. 

Ações para reduzir despesas - Além da 
mudança nos horários de expediente e de 
atendimento externo, a administração do 
TRT-4 está adotando uma série de medi-
das para redução de despesas. A estratégia 
é diminuir custos sem afetar as atividades 
essenciais, preservando-se a qualidade da 
prestação jurisdicional.

Entre as medidas está a revisão dos con-
tratos de terceirizados. Os valores disponi-
bilizados para diárias e passagens aéreas 
também serão reduzidos, dando-se priori-
dade a gastos diretamente relacionados à 
atividade jurisdicional. Além disso, não se-
rão renovados os contratos de estagiários. 
Com essas e outras medidas, a administra-
ção estima economia de R$ 9,2 milhões na 
previsão de despesas para 2016.

Também devido ao corte orçamentário,  
investimentos em novas obras e aquisição 
de equipamentos estão suspensos. Obras 
já empenhadas no orçamento de exercícios 
anteriores serão mantidas.

CNJ votará regras para servidor 
do Judiciário trabalhar a distância
Está pronta para avaliação do Plenário 

do Conselho Nacional de Justiça proposta 
de resolução para regulamentar o teletraba-
lho de servidores dos tribunais brasileiros. 
A ideia é exigir que existam critérios objeti-
vos para selecionar quem poderá trabalhar 
sem sair de casa — haverá prioridade para 
servidores com deficiência ou em “situa-
ções familiares especiais”, por exemplo.

O texto passou por consulta pública, 
recebendo cerca de 180 sugestões, e foi 
aprovado pela Comissão de Eficiência Ope-
racional e Gestão de Pessoas do CNJ. A 
redação atual ainda não foi divulgada, mas 
pretende dar autonomia para cada cor-
te definir como vai aplicar o home office. 
“Trata-se de um texto fundamentalmente 
conceitual, dando espaço para os tribunais 

fazerem uma regulamentação própria”, 
afirma o relator da proposta, conselheiro 
Carlos Eduardo Dias.

Caberá aos tribunais definirem metas 
de produtividade. “Recebemos sugestões 
para definir limites mínimos ou máximos 
de metas para os teletrabalhadores. Op-
tamos por deixar que o tribunal defina se 
realmente deve estabelecer ou não uma 
meta de desempenho superior, por exem-
plo, para quem trabalha de casa em rela-
ção a quem trabalha na unidade judiciá-
ria”, diz o conselheiro.

O STF, que neste ano decidiu implan-
tar o sistema, obriga que o servidor atin-
ja produtividade no mínimo 15% superior 
à prevista para colegas que executem as 
mesmas atividades no modo presencial.

Cada corte poderá ainda decidir se o 
trabalho será exclusivamente remoto ou 
se aplicará um sistema misto, a critério de 
cada gestor. Além disso, será obrigatório 
preservar o “tempo livre” do trabalhador. 
“O fato de haver esse trabalho a distância, 
sem um controle direto, poderia ensejar a 
ideia de que o servidor ficaria disponível 
todo o tempo. O servidor tem de ter garan-
tia de tempo livre para se desconectar do 
trabalho, mesmo sendo em sua residên-
cia”, diz Dias.

Tendência judicial- O TST adotou a 
prática em 2012, enquanto o Tribunal Re-
gional Federal da 4ª Região permitiu em 
2013 esse tipo alternativo de trabalho. Os 
tribunais de Justiça de São Paulo e de San-
ta Catarina regulamentaram a modalidade 
no ano passado.

O Conselho Superior da Justiça do Tra-
balho também aprovou a medida aos tri-
bunais regionais do trabalho e das varas. 
A proposta da nova Lei Orgânica da Ma-
gistratura Nacional (Loman) tenta incluir o 
teletrabalho como prática em todo o Judi-
ciário do país. 

Nasceu Pedro Miguel
O quarto filho do servidor Adroaldo Fon-

seca, da SESEG, e da sua esposa Kaliane 
nasceu no último dia 17/2, pesando 4kg e 
medindo 47cm. 

O pequeno “gigante” é muito saudável 
e já está em casa dando muita alegria aos 
seus orgulhosos pais.


