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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Adriana de Freitas Abbehusen (NUCRE), Filipe Aquino Pessoa de Oliveira (Feira 
de Santana), Nefertiti Fialho da Costa Andrade (1ª Vara) e Marcela Bastos Barbalho 
Nogueira (NUCJU), Gabriel Mayan Silva Alves (18ª Vara), Isac do Nascimento Olivei-
ra (19ª Vara), Juliana Lima Nishida (Turma Recursal) e Adelmo Bahia Rodrigues (2ª 
Vara). 
Amanhã: Fabrício Pinheiro Dias (Campo Formoso) Bruno Henrique Ferreira Amazonas 
(SECAD), Rebeca Santos Souza(Jequié) e Silvéria Rejane Costa Martins( 7ª Vara).

Parabéns!!!

Um mutirão carcerário promovido pe-
las corregedorias Geral da Justiça e das 
comarcas do interior da Bahia está agi-
lizando a realização de júris em todo o 
estado. Os primeiros resultados mostram 
o sucesso da campanha: só em janeiro 
deste ano, o número de sessões realiza-
das triplicou em relação ao mesmo perío-
do do ano passado.

Desenvolvida para cumprir a Meta 
4 da Estratégia Nacional de Justiça e 
Segurança Pública (Enasp), a iniciati-
va tem como objetivo julgar processos 
de homicídio doloso iniciados até 31 
de dezembro de 2009 e que não foram 
sentenciados até 31 de julho de 2013. 

Mutirão carcerário triplica sessões 
de júris no Estado da Bahia

Segundo dados das corregedorias, cer-
ca de 9.800 processos tramitam nas 
236 comarcas baianas. Em Salvador, 
são 2.098.

A expectativa é de que, até outubro, 
quando termina o prazo para cumpri-
mento da Meta 4, a quantidade aumen-
te a cada mês. Além disso, deverão ser 
apreciadas 100 ações penais durante a 
Semana Nacional do Júri, iniciativa do 
Conselho Nacional de Justiça que ocor-
rerá entre os dias 17 e 21 de março e 
abrangerá todas as comarcas baianas. 
De acordo com a legislação brasileira, 
são levados ao Tribunal do Júri apenas 
crimes contra a vida.

Caixa admite: 45 milhões de pessoas 
seriam beneficiadas por correção do FGTS

Jaílton Zanon, diretor jurídico da Cai-
xa Econômica Federal, admitiu que a 
correção do FGTS deverá beneficiar 45 
milhões de pessoas. Ele, que é contrá-
rio à correção, disse que isso seria invi-
ável, além de prejudicar outros milhões 
de pessoas - como os que tem financia-
mento estudantil e mutuários do sistema 
de habitação, tanto os atuais quanto os 
futuros. 

Neste caso, milhares de pessoas bri-
gam na justiça para que o FGTS seja 
corrigido, retroativamente, pela inflação 
desde 1999, abandonando a TR (Taxa 
Referencial). São 76,5 mil ações em jus-
tiça e cerca de 200 milhões de contas de 

FGTS que deveriam ser examinadas para 
corrigir, já que cada trabalhador tem, em 
média, quatro contas de FGTS. Isso tor-
naria a questão inviável para Zanon. 

Zanon ressalta que a Caixa tem gran-
des chances de ganhar a disputa. Até ago-
ra, 83 ações foram julgadas, com 61 vitó-
rias da Caixa, 4 parcialmente favoráveis e 
18 para os trabalhadores. "Boa parte das 
ações corre em Juizado. Aí quem decide 
são as Turmas Recursais. Nessas foram 
75 decisões: 74 favoráveis e 1 parcial-
mente favorável", destaca. 

Ele destaca que a Caixa quer que a 
situação seja julgada o mais rápido pos-
sível, até mesmo pela definição do as-

sunto. "A nossa pretensão é que isso seja 
julgado neste semestre, mas essa é uma 
pauta que cabe ao Superior Tribunal de 
Justiça . Do nosso lado, nós temos a 
convicção de que a melhor tese está do 
lado da Caixa", afirma. 

Jailton Zanon destaca que a Caixa 
Econômica não teve nenhum "lucro" 
com essa diferença e que a responsabi-
lidade da questão é política de Estado. 
"A Caixa não se apropria de nada, ela 
é o agente operador. A Caixa não fica 
com nenhum centavo de nada disso", 
afirma. Por ser uma questão de Estado, 
ele nem ao menos cogita a possibilidade 
de derrota nesse julgamento.

Sê
Pablo Neruda

Se não puderes ser um pinheiro, 
    no topo de uma colina,
Sê um arbusto no vale mas sê
O melhor arbusto à margem do regato.
Sê um ramo, se não puderes ser 
    uma árvore.
Se não puderes ser um ramo, 
    sê um pouco de relva
E dá alegria a algum caminho.

Se não puderes ser uma estrada,
Sê apenas uma senda,
Se não puderes ser o Sol, 
    sê uma estrela.
Não é pelo tamanho que terás êxito
    ou fracasso...
Mas sê o melhor no que quer que sejas.

Pablo Neruda 
era o pseudô-
nimo do escri-
tor chileno e 
Neftalí Ricardo 
Reyes Basoal-
to. Ele era filho 
de um operário 
ferroviário e de 
uma professo-
ra primária. 
Em 1936, explode a Guerra Civil Es-
panhola. Comovido com a guerra e 
com o assassinato do amigo Garcia 
Lorca, compromete-se com o movi-
mento republicano. Em 1943, é elei-
to senador. Chocado com a repressão 
aos trabalhadores de minas, começa a 
fazer vários discursos, criticando o go-
verno por quem passa a ser perseguido 
e é exilado na Europa. 
Em 1971, recebeu o Prêmio Nobel de 
Literatura. Durante o governo do so-
cialista Salvador Allende, foi designado 
embaixador na França. Doente, retorna 
para o Chile em 72 e morre de câncer.

    Nau das 
Letras

Curso de Direito 
Processual Civil e 

Direito Administrativo III
A UniCorp está com inscrições aber-

tas até 12/3 para o curso de Direito Pro-
cessual Civil e Administrativo III, na mo-
dalidade virtual autoinstrucional e carga 
de 20 horas.

As pré-inscrições serão realizadas 
pelo portal do TRF1 e o curso ocorrerá de 
26/03 a 30/04. Há 20 vagas reservadas 
para a Seção Judiciária da Bahia.

Não será permitida a inscrição em 
mais de um curso simultaneamente e 
está vedada a participação de servidores 
que estejam de férias ou usufruindo algu-
ma licença em período coincidente com 
a realização do curso.

Técnico judiciário é 
demitido por usar carro 
oficial fora de serviço
A Corte Especial do TRF1 manteve a 

demissão de um servidor da Subseção 
de Aparecida de Goiânia que utilizou 
veículo oficial para outra finalidade que 
não a do trabalho. A decisão foi unâni-
me depois do julgamento de mandado 
de segurança interposto pelo servidor 
contra o ato da Presidência do Tribunal 
que o demitiu do cargo de Técnico Judi-
ciário, Área Administrativa, Especialida-
de Segurança e Transporte.

A Lei n. 8.112/90 prevê entre os de-
veres do servidor o de ser leal à institui-
ção a que servir, de observar as normas 
legais e regulamentares e de manter 
conduta compatível com a moralida-
de administrativa. A mesma lei proíbe 
ao servidor utilizar pessoal ou recursos 
materiais da repartição em serviços ou 
atividades particulares. A decisão admi-
nistrativa concluiu que o agente público 
atentou contra esses dispositivos legais.

O relator, desembargador fede-
ral Cândido Ribeiro, considerou que o 
procedimento administrativo observou 
todas as formalidades exigidas pela le-
gislação vigente.  Cândido Ribeiro afir-
mou, também, que a acusação contra o 
servidor foi ratificada pelas provas do-
cumentais emprestadas do procedimen-
to policial e devidamente submetidas à 
apreciação da defesa, fatos suficientes 
para comprovar a ocorrência e a identifi-
cação da autoria do ilícito administrativo 
do servidor indiciado. 

“O fato de a comissão processante 
não ter se utilizado da faculdade do § 
2º, do art. 158 da Lei 8.112/1990, no 
que se refere à acareação de testemu-
nhas, em nada afeta a legalidade do 
processo administrativo disciplinar em 
questão, uma vez que o juízo sobre a 
necessidade da acareação é exclusivo 
da autoridade responsável pela dire-
ção do inquérito disciplinar”, concluiu 
o relator.


