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Aniversariantes  
Hoje: Félix Antonio Barbosa Aguiar 
(17ª Vara), Gerson Souza da Silva (Ju-
azeiro), Silvana Castro Fahel da Silva 
(2ª Vara) e Daiane Nascimento Barreto 
(NUASG). Amanhã: Adriana Lucia Pra-
zeres de Azevedo (NUCOD), Francisco 
Lima Lopes de Sá (Juazeiro), Márcia 
Souza Rocha (20ª Vara), Nilsadete 
Santos Nunes  (4ª Vara), Heloísa Pan-
cieri Stoco (Eunápolis), Marcelo Augus-
to Santos da Silva (NUCAF) e Rogério 
de Santana Costa (Áquila).
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Período de solicitação 
de bens para 2013

A SEPAT informa que durante todo o 
mês de julho estará aberto o período de 
solicitação de bens para o ano de 2013. 
Os pedidos devem ser justificados e enca-
minhados à SEPAT, via e-mail ou ofício, até 
o dia 31/07. As unidades podem relacionar 
móveis, equipamentos eletrônicos e de in-
formática. A SEPAT pretende agilizar o pro-
cesso de compra e pede que as solicitações 
sejam enviadas o quanto antes.

Consulta de número 
de horas de treinamento

Cada servidor poderá consultar suas 
horas referentes às ações de treinamento 
no SARH utilizando os seguintes passos: 1. 
Sistemas da Justiça Federal; 2. SARH; 3. 
Menu do Servidor; 4. Dados do Servidor; 5. 
Matrícula; 6. Ações de Treinamento (movi-
mentando a barra superior).

Micros passarão por 
varredura antivírus 

O NUTEC informa a todos os servidores 
que, em razão da alta manifestação de ví-
rus na rede, haverá  intensificação do trata-
mento nas próximas duas semanas.

Um nível maior para busca por vírus foi 
habilitado e isso deixou as máquinas mais 
lentas. O número de manifestações dimi-
nuiu, mas ainda não é o ideal.

Haverá varredura em todas as estações 
de trabalho hoje, 3ª e 4ª feiras à noite. Os 
usuários não devem desligar as estações 
nestes dias, após o expediente.

TRF1 mantém sentença da 11ª Vara
e determina a correntista da Caixa

devolução de valor de cheque sem fundos
A 4ª Turma Suplementar do TRF da 1ª 

Região, após quase 10 anos do recebimen-
to da apelação, entendeu, por unanimida-
de, que constitui saque indevido aquele 
realizado após o depósito de cheque de ter-
ceiro que vem a ser estornado por falta de 
fundos – não restando saldo suficiente para 
cobrir a conta.

A sentença prolatada pelo juiz federal 
Saulo Casali, da 11ª Vara, ainda no ano 

de 2003, foi confirmada no julgamento 
da apelação de um correntista condenado 
a restituir à Caixa Econômica Federal R$ 
11.877,18. 

O apelante sacou R$ 9 mil de sua conta 
poupança após haver feito o depósito de um 
cheque sem fundos – o que viabilizou a exis-
tência de valor suficiente para cobrir o saque 
realizado. Ele recorreu ao Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região alegando ausência de 

conduta ilegal e que não seria possível pre-
sumir que houve má-fé por sua parte.

Ao analisar o recurso, o relator, juiz fede-
ral convocado Rodrigo Navarro, considerou 
que: “A verdade é que o réu sacou valores 
não cobertos por saldo suficiente, em ra-
zão do estorno de cheque sem provisões 
de fundos. Locupletou-se indevidamente e 
deve devolver os valores sacados, com ju-
ros de mora, e suportar ainda as despesas 
processuais adiantadas pela autora”.

Rodrigo Navarro, portanto, concordou 
com a sentença prolatada pela 11ª Vara, 
reformando-a apenas para dispor que, a 
partir da data de início de vigência do Có-
digo Civil, devem ser aplicados juros mora-
tórios sem aplicação cumulativa com outro 
índice de correção monetária e para reduzir 
os honorários advocatícios a serem pagos 
pelo réu para 10% sobre o valor da con-
denação. 

Emmanuel, um viajante entre nós
Por Amanda Julieta (SECOS) 

Aos 51 anos de idade, Emmanuel He-
anacho é um homem que tem muita his-
tória para contar. O pacato colaborador da 
Justiça Federal da Bahia, terceirizado pela 
empresa Delta, chama a atenção pela gen-
tileza e pelo hábito que cultiva nas horas 
de descanso: a leitura de um bom livro.  O 
sotaque denuncia: Emmanuel não é daqui. 
Nascido em Lagos, cidade do sudoeste da 
Nigéria, ele vive em Salvador desde dezem-
bro de 2008, depois de uma temporada de 
nove anos em São Paulo. 

Graduado em Secretariado Administra-
tivo pela Universidade de Lagos em 1998, 
Heanacho trabalhou no First Bank of Ni-
géria durante 10 anos, até se cansar da 
vida de bancário. Nesta época, começou a 
procurar um lugar para viajar, quando uma 
amiga lhe sugeriu que conhecesse o Brasil. 
“O que me fez sair da Nigéria foi a curiosi-
dade para aprender outros idiomas, conhe-
cer novas culturas. No banco, era sempre 
o mesmo trabalho. Eu queria uma coisa 
nova”, explica. 

Emmanuel chegou ao Brasil em 1999. 
Em São Paulo, aprendeu Português com 
uma freira italiana, trabalhou como vende-
dor autônomo e teve uma filha. De 2007 a 
2008, foi guia turístico em Miami, nos Es-
tados Unidos. Por meio do trabalho, conhe-
ceu as Bahamas, Porto Rico e México. De 
volta ao Brasil, o nigeriano, já naturalizado 
brasileiro, realizou a vontade de conhecer 
a Bahia.

Chegando a Salvador, não deu outra: foi 
amor à primeira vista. Heanacho se encan-
tou com a cidade, que, para ele, se asse-
melha a Lagos, com seu clima, povo e cul-
tura. “Eu era uma pessoa que gostava de 
viajar, mas desde que eu cheguei aqui, eu 
gostei muito. Se eu sair daqui, é pra voltar 
pra Nigéria”, diz. Apesar de ter visitado ou-
tros países, Emmanuel nunca voltou para 
a Nigéria, onde deixou a mãe e uma irmã. 
Com um sorriso no rosto, ele diz que pre-
tende visitar o país em breve e confidencia: 
“sinto muita saudade de lá”.

Na empresa Delta há um ano, Emma-
nuel explica que este não é um trabalho 
que está acostumado a fazer, mas que tudo 
para ele é um aprendizado e é sempre bom 
aprender coisas novas. Nas horas vagas, 
ainda encontra tempo para enriquecer o 
naipe de baixos do Grupo de Canto Can-
tarolando, formado por servidores e co-
laboradores da Justiça Federal. Também 
aproveita para ler e escrever, sendo autor 
de contos e mais de 200 poemas. “Não 
tenho um autor favorito, eu gosto de bons 
livros, não importa o estilo. Eu leio muito”, 
conta.  

Em 2010, o nigeriano cursou Língua 
Inglesa para estrangeiros na Universida-
de Federal da Bahia e, hoje, planeja um 
mestrado na área de Educação. Além do 
Português e do Francês, ele fala Inglês, 
idioma oficial da Nigéria. Emmanuel tam-
bém é fluente em igbo e iorubá, dialetos 
africanos. 

Uma das principais alterações do regu-
lamento geral do Pro-Social é a inclusão da 
maioridade dos dependentes a partir dos 
18 anos, a exemplo do que determina o 
Código Civil. Filhos e/ou enteados poderão 
permanecer como beneficiários do progra-
ma até a data em que completarem 24 
anos, desde que sejam estudantes, soltei-
ros e com renda não superior a dois salá-
rios mínimos.

Ante esta alteração, os associados titu-
lares com dependentes de 18 a 24 anos ou 
próximos a completar essas idades,  devem 
apresentar à SEBES, com urgência, a docu-
mentação abaixo:

1. Formulário de estado civil, renda e 
dependência de filho estudante com idade 
de 18 a 23 anos (disponível na SEBES); 
2. Cópias da Carteira de Identidade e CPF, 

Novo regulamento do Pro-Social 
exige comprovante de matrícula
para filhos a partir dos 18 anos

acompanhadas de originais para certifica-
ção pela SEBES; 3.Comprovante/declara-
ção atualizada de matrícula em estabele-
cimento de ensino fundamental, médio ou 
superior, com identificação do aluno, da 
instituição, do ano/semestre e curso.

O titular que já tenha apresentado os 
documentos para o dependente que com-
pletou 21 anos, apenas precisa continuar 
apresentando semestralmente, para alunos 
de ensino superior, e anualmente, para os 
demais casos, comprovante/declaração 
atualizada do estabelecimento de ensino

A não apresentação dos documentos 
para manutenção dos dependentes já ins-
critos, acarretará a exclusão automática do 
dependente do Pro-Social, em 30/07/2013, 
em obediência ao disposto no seu regula-
mento e orientações posteriores.

Esclarecimentos adicionais poderão ser 
obtidos no ramal 9133 ou diretamente na 
SEBES.


