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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Patrícia Moraes de Menezes, 
diretora de Secretaria da 18ª Vara, 
Fábio José Chaves (3ª Vara), Flávio 
Henrique de Oliveira Abreu (8ª Vara), 
Raimundo Vieira Barros (NUCRE), An-
derson Barbosa de Alencar (NUCJU), 
Alexsandro Moura (Tectenge) e Lucia-
no de Assis Soares (Caixa). Amanhã: 
Elizabete Góes Silva Pereira Muniz 
(7ª Vara), Carolina Bonfim de Souza 
(Teixeira de Freitas), Kadja Cristina 
Moreira Teles (CAIXA) e Inoilson dos 
Santos Tavares (Áquila).                                                   

Parabéns!!!

Em julho de 2003, o JFH publicou a 
notícia que destacamos abaixo.

15/07/2003 – Caminhada do Pro-
jeto NAJ - Foi realizado, no último sá-
bado, um evento de confraternização 
entre os Órgãos do Poder Judiciário lo-
cal envolvidos no Projeto NAJ - Núcleo 
de Apoio Judiciário, que reunirá os ór-
gãos do Judiciário de Salvador, ofere-
cendo à população o acesso à Justiça 
num só lugar. 

O evento teve início com uma cami-
nhada, saindo do Farol da Barra, seguin-
do para o Othon Palace Hotel, onde foi 
realizada uma apresentação do Projeto. 
Por meio de uma animação gráfica, foi 
possível visualizar como será distribuí-
do o espaço onde está sendo instalado 
o NAJ, onde hoje funciona o Shopping 
Baixa dos Sapateiros, pelos seguintes 
Órgãos: Tribunal de Justiça da Bahia, 
Justiça Federal, TRT e TRE.

Estiveram presentes o presidente do 
Tribunal de Justiça da Bahia, desem-
bargador Carlos Alberto Dultra Cintra, 
a juíza federal da 12ª Vara, Mônica 
Aguiar representando a Direção do 
Foro, juízes do TRT e TRE, e servido-
res desses Órgãos. Da Justiça Federal, 
estiveram presentes, ainda, os juízes 
federais Ávio Novaes, Cynthia Lopes e 
Pompeu Brasil. (foto acima)

Servidores da Área Administrativa 
responsáveis pela instalação e fun-
cionamento dos serviços que serão 
prestados pela Justiça Federal no NAJ 
também compareceram ao evento.
(foto abaixo).

JFHHÁ DEZ ANOS

Remoção para Varas de Juína 
e Bom Jesus da Lapa

Estão abertas, até 9 de julho, as inscrições para participação no Processo Seletivo Per-
manente de Remoção para novas varas criadas em Juína/MT e Bom Jesus da Lapa. O pedi-
do de inscrição deve ser feito pelo Sistema de Recursos Humanos (SARH). 

Os interessados devem atender os seguintes requisitos:

1- Ter cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste em 
seus assentamentos funcionais previamente à inscrição do(a) servidor(a) no processo 
seletivo residente na localidade de destino; 2- Não ter sofrido penalidade de advertên-
cia no último ano ou de suspensão nos três anos anteriores ao pedido; 3 - Não estar 
indicado em sindicância ou respondendo a processo administrativo disciplinar.

A seleção é regida pelo Edital Diges/Secre 044, de 28 de junho de 2013.

CJF aprova anteprojeto que estrutura 
os quatro novos TRFs 

O colegiado do CJF, composto por cinco 
ministros do STJ e pelos presidentes dos 
atuais TRFs,  aprovou texto de anteprojeto 
de lei que dispõe sobre a estruturação dos 
TRFs da 6ª, 7ª, 8ª e 9ª Regiões.

O anteprojeto segue para aprovação 
do STJ e, após, para o CNJ, antes de ser 
remetido ao Congresso Nacional. O presi-
dente do CJF e do STJ, ministro Felix Fis-
cher, na ocasião, ressaltou a expectativa 
de que o documento seja apreciado pelo 
Congresso ainda no segundo semestre 
deste ano. 

O anteprojeto modifica o art. 2º, II e § 
6º da Lei 11.798/08, estipulando que o 
CJF será integrado, além do presidente, vi-
ce-presidente e mais três ministros do STJ, 
por cinco presidentes de TRFs, segundo o 
critério de rodízio (atualmente o órgão é 
composto pelo presidente, vice-presidente 

e mais três ministros do STJ e pelos presi-
dentes dos cinco TRFs existentes). 

Caberá ainda ao CJF regulamentar a 
aplicação da lei e adotar as providências 
necessárias para sua execução, quando 
aprovada. Outro dispositivo alterado diz 
respeito ao corregedor-geral da Justiça Fe-
deral, cargo atualmente ocupado pelo mais 
antigo dos ministros do STJ que integrar 
o CJF, e que, pelo texto proposto, passa a 
ser ocupado, cumulativamente, pelo vice-
presidente do STJ. 

Os atuais juízes dos TRFs já existen-
tes poderão optar pela remoção, mantidas 
a classe e a antiguidade de cada um no 
respectivo tribunal de origem, para o pre-
enchimento dos cargos de juiz dos novos 
tribunais. Remanescendo cargos, o provi-
mento se dará mediante indicação em lista 
tríplice organizada pelo STJ. 

Foram criados 60 cargos de juiz de TRF 
a serem distribuídos da seguinte forma: 24 
na 6ª Região; 18 na 7ª Região; 10 na 8ª 
Região; 8 na 9ª Região. 

Os juízes federais titulares e substitutos 
com jurisdição nos estados que compõem 
os novos TRFs ficarão automaticamente 
a eles vinculados, mas poderão optar por 
integrar a lista de antiguidade da região 
à qual pertenciam originariamente. Os 
servidores lotados nos atuais TRFs tam-
bém poderão optar pela redistribuição, por 
permuta, para os quadros de pessoal dos 
novos tribunais. 

Ficam criados os cargos para os quadros 
de pessoal das secretarias dos novos TRFs, 
podendo ser nomeados para os cargos cria-
dos, candidatos habilitados em concursos 
públicos realizados pelos órgãos do Poder 
Judiciário da União, cujos cargos serão pro-
vidos nos termos da legislação em vigor.

TRF1 mantém sentença da Vara de Ilhéus que 
negou indenização a cliente que não provou 

ter sido furtado por funcionária de banco
A 6ª Turma do TRF1 manteve senten-

ça da juíza federal substituta da Vara de 
Ilhéus, Karine Costa Carlos Rhem da Silva, 
que decidiu que a Caixa Econômica Federal 
não é responsável por saques em uma con-
ta poupança diante da falta de relação de 
causa e efeito entre a atuação do banco e o 
dano alegado por um correntista.

O autor buscou atribuir à Caixa a res-
ponsabilidade por diversos saques feitos 
em sua conta poupança, totalizando R$ 
2.685,00. Ele argumentou que teria pedi-
do ajuda a uma funcionária da Caixa para 
realizar um saque, sugerindo que ela teria 
responsabilidade sobre os demais saques 
não efetuados por ele. Mas o juiz observou 
que não houve demonstração de que ter-
ceira pessoa tenha realizado os saques, por 
ação ou omissão da CEF.

Segundo a sentença, “os documentos 
acostados aos autos não configuram a exis-
tência do nexo de causalidade (relação de 
causa e efeito) entre o comportamento da 
Caixa Econômica Federal e o dano experi-

mentado pelo demandante, tampouco de-
monstram a prática de qualquer ato ilícito, 
haja vista não haver provas da existência 
de conduta lesiva da Caixa.”

O autor recorreu ao TRF1 com o intui-
to de cobrar reparação por danos materiais 
alegando que tudo o que acontece no inte-
rior da agência bancária fica sob a respon-
sabilidade dela e que fora surrupiado por 
assistente da própria instituição bancária.

O relator, desembargador federal Jirair 
Aram Megueriam, observou que a atri-
buição de responsabilidade civil requer a 
presença de elementos essenciais, quais 
sejam: a conduta do agente, o resultado 
danoso e a relação de causa e efeito entre o 
ato e o resultado danoso. Logo, a reparação 
só pode ocorrer quando ficar estabelecido 
que a ação ou a omissão do agente tenha 
provocado o dano.

O relator, assim, manteve a sentença 
que entendeu pela ausência de caracteri-
zação de responsabilidade civil diante do 
fato de não ter sido comprovado o ato ilí-

cito. Segundo o magistrado, os documen-
tos apresentados apenas demonstram que 
houve saques na conta poupança realiza-
dos concomitantemente com outros feitos 
pelo próprio autor. O desembargador tam-
bém verificou o lapso temporal transcorrido 
entre o primeiro saque supostamente feito 
por terceiro e a data da comunicação feita 
à Caixa. O requerente demorou três meses 
para cobrar providências, embora tenha 
tido acesso à conta durante esse período, 
como mostram os extratos.

“Assim, diante dos documentos car-
reados aos autos, entendo não haver de-
monstração de que terceira pessoa tenha 
feito tais saques, por ação ou omissão da 
Caixa, uma vez que, tendo o autor a posse 
do cartão pessoal e senha intransferível, 
requisitos para a realização de saques, 
não há como se imputar à CEF responsa-
bilidade por repor os valores que foram, 
em princípio, regularmente sacados da 
conta poupança do autor”, disse o magis-
trado. A decisão foi seguida pela maioria 
da 6ª Turma.


