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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes - Hoje: Orionei Mendes Souza (NUASG), José Zito dos Santos 
(NUCOI), Cláudia Silva Moraes (17ª Vara) e Caique Moreira (23ª Vara). Amanhã: 
Dr. Carlos Alberto Gomes da Silva, juiz federal da Subseção de Teixeira de Frei-
tas, Mariana Pondé de Goes Ramos (14ª Vara), Ana Luiza Rezende (Eunápolis), 
Jessica Thays Camargo Freire (Guanambi) e Lais Liberato De Mattos Varão (13ª 
Vara). Parabéns!!!

Na edição 135 do
Primeira Região na TV
 TRF da 1ª Região firma convênio 

com TJDFT para formação de mediadores 
e conciliadores.  Bibliotecas do TRF1 e 
da SJDF promovem evento alusivo ao Dia 
do Bibliotecário.  Presidente Mário César 
Ribeiro é condecorado com a Ordem do 
Mérito Judiciário Militar.  Nova vara é 
inaugurada na Seção Judiciária de Mato 
Grosso.Participe:primeiraregiaonatv@
trf1.jus.br 

Deputados formalizam pedido para 
antecipar instalação de Vara Federal

A Direção do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia recebeu na tarde desta segunda-
feira, 8/4, um expediente assinado pelos de-
putados estaduais Augusto Castro, Antonio 
Imbassahy, Félix Mendonça Junior e Jutahy 
Magalhães Junior, além da Presidência da 
Câmara de Vereadores de Itabuna.

Na correspondência, entregue pelo de-
putado Augusto Castro ao diretor do Foro, 
juiz federal Ávio Novaes, os parlamentares 
dizem: “Imbuídos do objetivo de tornar os 
serviços da Justiça Federal acessível a to-
dos os cidadãos de Itabuna e região que 
dela demandem, solicitamos que a instala-
ção da 2ª Vara Federal, prevista para 2014, 
embora sem data específica, seja antecipa-
da para o corrente ano”

E continua o ofício dos parlamentares 
baianos: “Com uma população de pelo me-
nos 535 mil habitantes, a região abrangi-
da pela jurisdição da Subseção Judiciária 
de Itabuna carece, urgentemente, da am-
pliação dos serviços da Justiça Federal”.

Concluindo, os signatários pleiteiam: 
“Como a criação da 2ª Vara Federal já 
foi autorizada, com competência prevista 
para atuação na área cível e criminal, gos-
taríamos de contar com a sensibilidade de 
vossa Excelência em viabilizar esta segun-
da unidade ainda neste ano, beneficiando, 
assim, os 25 municípios do Sul da Bahia 
que integram a Subseção de Itabuna.” 

Colabore com a Primeira 
Região em Revista

Magistrados e servidores que dese-
jarem publicar artigos na Primeira Re-
gião em Revista devem enviar e-mail 
para primeiraregiaoemrevista@trf1.jus.
br. Os textos serão publicados nas edi-
torias Artigo e Ponto de Vista, dedica-
das, respectivamente, a magistrados e 
servidores. 

Os textos devem ser enviados na fonte 
Times New Roman, tamanho 12, e ocu-
par aproximadamente quatro páginas do 
Word, além de foto do autor com resolu-
ção de, no mínimo, 300 dpi. 

Portaria suspende expediente e 
prazos na Subseção de Alagoinhas
A Portaria PRESI/CENAG 43, de 9 de abril, suspende o expediente externo e os prazos 

processuais da Subseção Judiciária de Alagoinhas entre 8 a 19 de abril, mantida a aprecia-
ção de medidas de urgência que visem a evitar perecimento de direito.

A suspensão é necessária em razão da necessidade de instalação de equipamentos 
e remanejamento de todo o acervo para a nova Sede, a ser inaugurada no dia 19 de 
abril do corrente.

Também foram consideradas as manifestações da AJUFE e do SINDJUFE relatando 
a precariedade das instalações da Subseção e a consequente falta de qualidade para o 
trabalho de magistrados e servidores que lá atuam, requerendo providências quanto à 
conclusão das obras, bem como a suspensão do expediente e prazos processuais.

A Direção do Foro pubicou a Portaria n. 
31, de 8/3/2013 estabelecendo prazo de 
30 dias para que arquivos da pasta “W” se-
jam excluídos pelos próprios interessados 
diretos, bem como para que os de interesse 
institucional sejam reorganizados de acor-
do com a estrutura de cada unidade.

Decorrido o prazo estipulado, o NUTEC 
ficará autorizado a fazer uma varredura nos 
arquivos de imagem e música, para fins de 
exclusão daqueles de caráter pessoal.

Juízes e diretores de cada unidade se-
rão cientificados e servidores em gozo de 
férias, ou afastados por qualquer motivo, 
terão 5 dias para adequar seus arquivos 
conforme determinado na portaria, caso o 
retorno ocorra após o prazo determinado.

Para afastamentos iguais ou superiores 
a 26 dias, quando do retorno, desde que 
em curso o prazo  de 30 dias, os servidores 
também farão jus aos mesmos 5 dias para 
proceder à adequação.

O dirigente de cada unidade é respon-
sável por cientificar a direção do NUTEC 
quanto aos servidores afastados de suas 

unidades ao final do prazo de 30 dias, bem 
como dos seus retornos.

Tal medida é necessária tendo em vista 
que as pastas W dos arquivos de música e 
imagem encontram-se cheias e para evitar 
situação de colapso como a que ocorreu 
no dia 05/03/2013, quando o disco F do 
servidor de arquivos chegou ao seu limite, 
impossibilitando a gravação de arquivos 
no W das varas (exceto 22ª e 23ª), núcle-
os (exceto NUTEC) e outras unidades.

Alguns usuários mantém cópias dos ar-
quivos em vários lugares, gerando duplici-
dade desnecessária, uma vez que o sistema 
de backup da Seção Judiciária é bastante 
confiável.

Em pesquisa da SESIS foram encontra-
dos mais de 4200 arquivos mp3 (alguns 
de audiências antigas) e 167.000 arqui-
vos jpg. Desses arquivos jpg, alguns são 
pertinentes ao serviço, tais como fotos da 
Engenharia, registro de eventos da DIREF 
etc, mas a maioria refere-se a fotos pesso-
ais, a julgar pelas pastas e nomes dados 
aos arquivos.

Portaria estabelece prazo para 
exclusão de arquivos da pasta “W”

Não há prazo para 
resgatar dinheiro 

depositado em banco
A 5ª Turma do TRF 1 negou, por unani-

midade, provimento a um recurso da Cai-
xa Econômica Federal, considerando que 
mesmo com as trocas de moedas e com o 
passar dos anos, o dinheiro depositado em 
banco não perde o valor, e pode ser resga-
tado, com a devida correção monetária. 

De acordo com a CEF, estaria prescrita 
a pretensão de uma correntista que recla-
mava a aplicação de valor referente hoje a 
R$1 mil, feito em “depósito popular” em 
1954. A CEF também argumentou que as 
alterações no sistema monetário teriam ze-
rado o saldo da conta. E ainda, que uma 
circular do Banco Central determinava que 
contas não recadastradas até 2002 seriam 
recolhidas ao Tesouro Nacional.

O desembargador federal João Batista 
Moreira, argumentou que a jurisprudência 
do STJ entende ser imprescritível ação 
para reclamar créditos depositados em 
poupança. Portanto, cabe ao banco  res-
tituir ao titular da conta o valor existente, 
devidamente corrigido, sob pena de enri-
quecimento ilícito.

O magistrado também se baseou em 
jurisprudência do próprio TRF 1 para in-
formar que “a Lei 9.526/97 passou por 
cima de princípios constitucionais ao 
determinar que os saldos não reclama-
dos seriam recolhidos ao Banco Central 
do Brasil, com a extinção dos contratos 
de depósitos correspondentes na data do 
recolhimento e posterior repasse ao Te-
souro Nacional sob domínio da União, se 
não contestados”. (200238000555490, 
juiz federal convocado Ávio Mozar José 
Ferraz de Novaes, 5ª Turma, DJ de 
24/08/2007).
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