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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Carla Maria de Carvalho Batista 
Soares (NUCOM). 
Amanhã: Fábio Roque da Silva Araújo, 
juiz federal substituto da 2ª Vara, Emi-
lia Bulhões Fagundes (10ª Vara),  Mau-
ro Guilherme Roque Reis dos Santos 
(NUCJU), Luiz Carlos do Santo Barre-
to (Barreiras), Reginaldo da Conceição 
Coelho (11ª Vara), Everton Macedo dos 
Santos (NUCJU) e Thalita Bianca Sousa 
Rabelo (13ª Vara).

Parabéns!

 TRF1 escolhe banca 
organizadora do 

próximo concurso
O TRF1 escolheu o Centro Brasileiro de 

Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Pro-
moção de Eventos para organizar o próximo 
concurso público para preencher vagas de 
servidores. O contrato com a banca orga-
nizadora foi assinado na última terça-feira, 
dia 8. O edital será publicado em breve e 
as provas serão realizadas ainda neste ano.

O certame vai oferecer vagas para ana-
lista e técnico judiciário, além da formação 
de cadastro reserva para O TRF1 e para 
o Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, 
Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocan-
tins. Os vencimentos são de R$ 9.736,27 
(analista) e de R$ 5.934,16 (técnico).

As provas serão realizadas nas capi-
tais dos estados que compõem a 1ª Re-
gião, e o candidato somente poderá re-
alizar a prova em uma das cidades. Os 
candidatos serão submetidos a provas 
objetivas e discursivas de caráter elimi-
natório e classificatório. Alguns cargos 
serão submetidos a prova prática e a tes-
te de capacidade física.

A Fundação Carlos Chagas foi a orga-
nizadora do último concurso do TRF1, em 
2011. Na ocasião, os candidatos foram 
avaliados por provas objetivas, de caráter 
eliminatório e classificatório. Durante os 
quatro anos de vigência do certame, mais 
de mil candidatos foram nomeados.

Fonte: TRF1

União terá que ressarcir 
por cobrar contribuição 

sobre benefícios
Férias e seu adicional de um terço, aviso 

prévio, os primeiros 15 dias do pagamen-
to do auxílio doença e do auxílio acidente: 
nenhum desses pagamentos tem natureza 
salarial, sendo inexigível sua inclusão no 
cálculo da contribuição previdenciária

Com este entendimento, o TRF4 con-
firmou sentença que condenou a União a 
fazer a compensação de valores a uma em-
presa por recolhimento indevido de contri-
buição social previdenciária.

A ação foi ajuizada por empresa plei-
teando que não fosse reconhecida a obri-
gação de fazer o recolhimento. Alegando 
não existir relação jurídico-tributária no 
recebimento desses valores pela União, a 
empresa pediu, ainda, a compensação dos 
valores indevidamente recolhidos por esses 
títulos pelos últimos cinco anos.

O relator, desembargador federal 
Amaury Athayde, afirma que a legislação 
trabalhista, ao utilizar os termos salário e 
remuneração, diferencia as verbas pagas 
diretamente pelo empregador daquelas que 
não são desembolsadas por ele, embora 
sejam resultado do trabalho do empregado.

"Essa distinção tem o intuito de dar rele-
vo ao caráter salarial das verbas remunera-
tórias, dessemelhando-as de outras figuras 
de natureza indenizatória, previdenciária 
ou tributária, ainda que nominadas como 
'salário", afirma.

STF suspende ordem da União 
contra mudança em fundo 

previdenciário baiano
Em 2007, o governo da Bahia dividiu 

os servidores públicos em dois fundos pre-
videnciários, um formado por aqueles que 
ingressaram antes de 31/12/2007 e outro 
integrado por aqueles admitidos depois. 
Em 2016, outra lei estadual autorizou a 
transferência do superávit financeiro de um 
desses fundos para o outro.

A União declarou que o ato era ilegal e 
ordenou a recomposição dos valores trans-
feridos  – devidamente atualizados  –, im-
pedindo também a emissão do Certificado 
de Regularidade Previdenciária. O governo 
da Bahia foi ao Supremo contra a União e, 
no último dia 4, o ministro Celso de Mello 
suspendeu as ordens do governo federal.

A suspensão também alcança as exigên-
cias de que a União tenha controle sobre os 
fundos. Além disso, Celso de Mello obrigou 
o governo federal a renovar o Certificado 
de Regularidade Previdenciária (CRP) da 
Bahia, que vence no próximo dia 21.

A decisão foi tomada na Ação Cível Ori-
ginária 3.023, movida pelo governo baia-
no. Para o decano do STF, a ausência do 
certificado, que condiciona repasses da 
União aos estados, pode "comprometer, de 
modo irreversível, a continuidade da exe-
cução de políticas públicas ou de serviços 
essenciais à coletividade”.

Ele disse ainda que existem precedentes 
no STF sobre assunto, pois a corte entende 
que medidas como a tomada pela União no 
caso podem resultar em graves consequên-
cias para o interesse da coletividade. 

Ao apresentar a ação, o governo baia-
no afirmou que as exigências da União são 
infundadas e não têm legitimidade cons-
titucional, pois, na prática, transferem ao 
governo federal a iniciativa, a gestão e o 
controle dos fundos previdenciários estadu-
ais, tirando do estado o poder de autoad-
ministração.

Disse ainda que o cumprimento da 
ordem do governo federal prejudicaria 
milhares de servidores públicos baianos, 
bem como a falta de certificado impedi-
ria transferências voluntárias de recursos 
pela União, a celebração de ajustes com 
entes da administração direta e indireta 
da União, inviabilizando empréstimos e fi-
nanciamentos por instituições financeiras 
federais.

Um dos exemplos citados pela Bahia 
foi eventual inviabilidade do contrato que 
está sendo firmado junto ao Banco do Bra-
sil para financiamento de R$ 1,1 bilhão 
que será investido nas áreas de Segurança 
Pública e Prisional; Ciência, Tecnologia e 
Inovação; e Saúde e Mobilidade Urbana.

Só 0,65% dos ofícios 
de juízes a bancos são 
em papel no Bacenjud

Dos 4,8 milhões de ofícios encaminha-
dos pelo Judiciário ao Banco Central para 
determinar bloqueios em contas bancárias e 
solicitar extratos, 32 mil (0,65%) foram as-
sinados em papel entre janeiro e julho des-
te ano. Se contabilizado apenas o primeiro 
semestre, a ferramenta Bacenjud cresceu 
mais de seis vezes nos últimos dez anos.

O sistema foi criado em 2001 pelo 
Banco Central em parceria com o Conselho 
Nacional de Justiça e, em 2007, registrou 
662,2 mil usos de janeiro a junho. Uma 
década depois, esse número chegou a 4,1 
milhões no mesmo período. 

A ferramenta pode ser usada para evitar, 
que donos de uma empresa acabem com o 
patrimônio da companhia para impedir o 
pagamento dos credores.

Uma dessas manobras era transferir o 
saldo de contas mantidas em instituições 
bancárias para contas em cooperativas de 
crédito. Identificado o recurso, o Comitê Ges-
tor do Bacenjud decidiu incluir também es-
sas instituições no seu sistema. Desde maio 
de 2016, cerca de 1,2 mil cooperativas de 
crédito brasileiras estão sob o alcance das 
ordens judiciais registradas no Bacenjud, 
além dos cerca de 170 bancos conveniados 
ao Sistema Financeiro Nacional.

De acordo com o representante do BC 
no Comitê, Luis Carlos Spaziani, as deter-
minações de bloqueio de valores ocorrem 
de forma automática em até 24 horas. 

ESMAF realiza curso sobre o PJe 
para magistrados desta Seccional

A Escola de Magistratura Federal da 1ª 
Região — ESMAF, dando continuidade às 
suas atividades institucionais, realiza nos 
dias 21 e 22 deste mês (próximas segunda 
e terça-feira), o curso sobre Processo Ele-
trônico e Sistema PJe, na sede da Seção 
Judiciária da Bahia com carga de 20h.

O curso será realizado na sala de trei-
namento no térreo do Fórum Teixeira de 
Freitas e se destina aos magistrados encar-
regados da gestão de unidades judiciárias 
quanto aos aspectos referentes às princi-
pais funcionalidades do sistema PJe. 

Na segunda-feira, 21/8, a partir das 
8h 30min terá início o primeiro módulo 
(Processo Judicial Eletrônico – Normas 
Legais e Regulamentares), que contará 
com a participação dos juízes federais Ká-
tia Balbino de Carvalho Ferreira, diretora 
do Foro da Subseção Judiciária do Distrito 
Federal, e Marcelo Velasco Nascimento 
Albernaz, coordenador do curso.

Os magistrados farão, no início, a apre-
sentação dos participantes e identificação 
de suas expectativa, continuando pelos te-
mas: “Mais um sistema de processo ele-
trônico? Descobrindo o PJe”, “Principais 
atos normativos atinentes ao Sistema PJe 
- avanços na gestão processual”, “PJe – da 
teoria à pratica”, “Principais atos normati-
vos atinentes ao Sistema PJe – responden-
do a questionamentos”, “Sugestões de alte-
ração normativa atinentes ao Sistema PJ”, 
“Autoavaliação” e “Avaliação de reação”.

Na terça-feira, 22/8, também a partir 
das 8h, terá início o segundo módulo, com 

o diretor do Nupje – TRF1ª, Andrey Leonar-
do Lima e Silva, e com o técnico judiciário 
Jeiel Vaz Macedo, que na parte da  ma-
nhã tratarão dos temas com metodologias 
expositiva e participativa (apresentação do 
sistema e análise de casos diversos).

No período da tarde, os instrutores uti-
lizarão a metodologia  ativa  (imersão  dos  
participantes  em  laboratório  de  informá-
tica,  com  a  utilização  do  sistema  em 
ambiente de teste com diversas simulações 
de situações reais e práticas do cotidiano 
do usuário).


