
Aniversariantes
Hoje: Ciro Gomes de Queiroz (NU-
ASG), Evilásio Roxo do Amaral (10ª 
Vara), Túlio Mikael Nolasco Silva (Vi-
tória da Conquista). Amanhã: Bruno 
Kruschewsky (Itabuna), Clesio Vicen-
tini Silotti (NUASG), Maria Eugenia 
Ribeiro Lage (NUCAF), Rosana Sous-
sa Lins (22ª Vara), Raimundo Duatre 
Calixto (Guanambi), Robson Marques 
Filho (NUCRE), André Luiz Costa 
(Áquila), Jorge Luiz Oliveira Pinho e 
Schirley Zorita Grudtner (ambos de 
Feira de Santana).

Parabéns!!!
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JUSTIÇA FEDERAL HOJE
As dúvidas de quem 

presta concurso público
Leia hoje a segunda parte da 

matéria em que o professor Ale-
xandre Prado, diretor do Con-
curso Virtual, tira dúvidas 
dos concurseiros.

5 – Gravidez pode impedir a pos-
se? Não. A grávida aprovada em con-
curso público e nomeada tem direito à 
posse normalmente.

6 – Quem disputa um concurso de 
nível superior ainda cursando a facul-
dade pode assumir a vaga se ainda não 
tiver o diploma de graduação? O can-
didato pode prestar o concurso ainda 
cursando a faculdade, mas, no ato da 
posse, deverá preencher todos os requi-
sitos que a lei exige para a investidura 
no cargo. Logo, se até a data da posse 
o mesmo não tiver concluído o grau de 
escolaridade exigido no edital - neste 
caso, ter concluído o curso superior -, 
será preterido do concurso e o ato de 
nomeação será tornado sem efeito e o 
candidato perderá aquela vaga.

7 – Se a pessoa for sócia de em-
presa ou tiver uma empresa em seu 
nome, pode prestar concurso público? 
Sim. A proibição é apenas para o só-
cio que exerce a função de gerência, 
ou seja, o servidor pode ser sócio de 
empresa, mas não pode constar no 
contrato social como gerente ou ad-
ministrador da mesma. Os servidores 
públicos federais estão submetidos à 
lei 8.112/90, a qual estabelece (no 
art.117) que é proibido ao servidor 
participar de gerência ou administra-
ção de sociedade privada exceto como 
acionista ou cotista.

8 – Uma pessoa que tenha sido 
processada penalmente pode ser no-
meada, caso aprovada em um con-
curso? Apesar de ter passagem pela 
polícia ou ter respondido por ação pe-
nal não ser impeditivos para assumir 
o cargo, o candidato tem que provar 
que não foi condenado. Entretanto, há 
casos nos quais responder a ação pe-
nal não permite a investidura no cargo, 
como juiz, promotor e policial.

Fonte: O Globo

CPI da Câmara dos Deputados realiza 
audiência na sede desta Seccional

Parlamentares investigam rede internacional de tráfico de pessoas
Uma delegação de dez deputados 

federais integrantes da CPI da Câmara 
dos Deputados que apura o tráfico inter-
nacional de pessoas do Brasil dentro da 
vigência da Convenção de Palermo estará 
na sede da Justiça Federal da Bahia, na 
tarde de hoje, para ouvir dois integrantes 
de uma quadrilha internacional de tráfico 
de pessoas. A CPI é presidida pelo depu-
tado federal Arnaldo Jordy (PPS-PA).

Os réus integrariam, segundo denún-
cia do Ministério Público Federal, uma 
quadrilha responsável pelo tráfico de mu-
lheres que resultaria na manutenção das 
vítimas em cárcere privado na Espanha 
para trabalho com prostituição. As vítimas 
viviam sob ameaça e cerceadas do direi-
to de liberdade, em razão de dívida que 
giraria em torno de 4 mil euros. A fim de 
saldarem a dívida, as vítimas deveriam se 
submeter à prostituição. Para cada moça 
cooptada, segundo o MPF, os aliciadores 
brasileiros ganhariam mil reais.

O juiz federal substituto, na titularida-
de plena da 2ª Vara Especializada Crimi-
nal, João Paulo Pirôpo de Abreu, deter-
minou a prisão preventiva de um casal 
de aliciadores que será ouvido hoje pela 
CPI da Câmara. Também foi determinada 
a prisão do cidadão espanhol Angel Ber-
mudez Motos, coordenador da quadrilha, 
a quem competia o pagamento das pas-
sagens aéreas com destino à Espanha, 
empregando as vítimas na prostituição. 

O magistrado deferiu também o pedi-
do do MPF de quebra do sigilo bancário 
da quadrilha tendo em vista indícios de 
que auferiam proveito financeiro do es-
quema. Foi autorizada a busca e apreen-
são de documentos bancários, passagens 
aéreas, passaportes, celulares, agendas, 
computadores, valores em espécie e pedi-
do de informação ao Banco Central sobre 
transferência internacional de valores.

O presidente da CPI afirmou que a 
Bahia tem sido um grande fornecedor de 
matéria-prima humana para a exploração 
e além da escravização de garotas para a 
prostituição. Outro caso de tráfico de pes-
soas na Bahia também chamou atenção 
da CPI: as adoções ilegais de cinco irmãos 
em Monte Santo. Os deputados discutiram 
este tema pela manhã em Salvador.

O deputado Jordy afirmou que o que 
acontece na Bahia não é algo isolado e 
que não existe uma única rede de tráfico 
de pessoas, mas um mercado humano.

CNJ analisa unificação de critérios de 
pagamento de passivos trabalhistas
O CNJ deverá julgar proposta que uni-

formiza, em todas as esferas do Judiciário, 
critérios de pagamento de passivos traba-
lhistas. Entre outras mudanças, o texto 
prevê os índices de correção e de juros a 
serem aplicados, atualmente a principal 
fonte de controvérsia. O texto sob análise 
prevê a correção das dívidas pelo INCC, e 
não pela TR, como recomenda o TCU. 

A minuta de resolução foi apresenta-
da no ano passado pelo conselheiro José 
Lúcio Munhoz, que preside a Comissão 
Permanente de Eficiência Operacional e 
Gestão de Pessoas, mas sua apreciação 
vem sendo postergada por pedidos de 
vista. A proposta está na pauta do CNJ. 
Caberá ao presidente Joaquim Barbosa, 
colocá-la em votação. 

Além de fixar regras para a atualização 
dos débitos, o novo texto visa a evitar o fa-
vorecimento nos tribunais. Um dos artigos 
diz que, quando os recursos não forem 
disponíveis para extinguir todo o passivo 
integralmente, serão distribuídos, de for-
ma proporcional, entre os beneficiários "na 
mesma ordem de prioridade". Na teoria, 
isso impediria que um juiz ou servidor fos-
se beneficiado, sem critério claro, na fren-
te de outro. Há ainda dispositivos contra a 
falta de transparência no reconhecimento 
das dívidas, já constatada pelo TCU. 

Nos processos terão de constar os 
nomes dos beneficiários, documentos 
comprobatórios do direito pleiteado e a 
memória de cálculo usada para apurar o 
montante devido. 

As decisões que impliquem pagamento 
terão de ser publicadas em diário oficial e 
comunicadas ao CNJ e CJF. "A resolução 
vai normatizar de vez, vai acabar com 
a utilização de índices pouco republica-
nos e estabelecer uma sistemática mais 
transparente", aposta o conselheiro José 
Lúcio Munhoz, autor da proposta. 

A proposta segue os critérios de cálcu-
lo usados pelo TCU na apuração dos pas-
sivos, exceto num dos pontos de maior 
impacto financeiro, que é justamente um 
dos empecilhos que emperram a vota-
ção. A proposta do CNJ adota o INPC, 
sob o argumento que a TR, na prática, 
não é um fator de correção e sua apli-
cação prejudica o credor. "A TR constitui 
redutor em face da correção monetária 
efetivamente apurada, como política de 
governo. Em sendo assim, não pode tal 
índice ser considerado como fator de rea-
juste da moeda, eis que não o é. A ser re-
ferendada a TR como sendo 'atualização 
monetária', o valor efetivamente devido 
seria corrompido ao longo do tempo, ge-
rando um enriquecimento ilícito por parte 
do devedor",justifica o conselheiro. 

Ele cita decisão do ex-ministro do STF 
Ayres Britto, para quem a TR "não reflete 
a perda de poder aquisitivo da moeda". 
Outros conselheiros argumentam que o 
STF ainda não julgou a constitucionalida-
de da lei de 2009. Se aprovada no CNJ, 
a resolução entrará em vigor imediata-
mente e obrigará os tribunais a prestar 
contas dos pagamentos na internet. 

Demandas judiciais 
repetitivas é tema de 

seminário no CJF
Reduzir o excesso de processos com 

pedidos semelhantes tem sido um dos 
maiores desafios enfrentados pelo o Judi-
ciário brasileiro. A fim de buscar soluções 
para o problema, o CJF em parceria com 
a Esmaf promove o seminário “Demandas 
Repetitivas na Justiça Federal: Possíveis 
Soluções Processuais e Gerenciais”, nos 
dias 28/02 e 01/03, em Brasília. 

O aumento do número de ações em 
todos os níveis do Poder Judiciário é cons-
tatado por pesquisas do CNJ. É da nature-
za da Administração Pública praticar atos 
administrativos em massa, que envolvem 
aplicação de um mesmo dispositivo para 
um amplo universo de pessoas. Nesse 
campo, quando há controvérsias a res-
peito da legalidade de determinado ato, 
multiplicam-se os litígios, dando origem a 
um fenômeno de processos idênticos, que 
tende a abarrotar os tribunais. 

Um exemplo desse fenômeno é a 
ocorrência de milhares de processos ajui-
zados por segurados da Previdência, re-
querendo aposentadoria especial negada 
por ato administrativo do INSS. A conse-
quência é a repetição de demandas. 

O maior litigante é o Estado e as de-
mandas que mais se repetem são as de na-
tureza previdenciária, tributária e matérias 
afetas ao Direito Administrativo, especial-
mente relacionadas a servidores e a con-
cursos públicos. Pesquisas do CNJ indicam 
que a taxa média de congestionamento nos 
tribunais federais alcança 70%. 
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