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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Christiane Nassar Pinho (Alagoi-
nhas), Diane Nassar Pinho (15ª Vara) 
e João Luiz Camandaroba Neto (NU-
CJU). Amanhã: Cláudia Cristina de 
Castro (NUCOI), Helen Crystina dos 
Reis (Ilhéus), Gabriela Hollatz (Teixeira 
de Freitas), Roquison Andrade de Oli-
veira (Feira de Santana), Maria Luiza 
Damasceno Silva (Contrate), Adriele 
Jovino Santos e Raquel Pereira (am-
bas do NUASG). Domingo: Guilherme 
Cerqueira Lima de Souza (14ª Vara) e 
Manuelle Ribeiro Moreira (Eunápolis).
Segunda-feira: Soraia Maria Santos 
Carvalho (5ª Vara) e Henrique Augusto 
Beltrão Carneiro (Itabuna).Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Ju-
diciária do Estado da Bahia. Supervisão, redação, 
revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. 
Diagramação e Impressão: Gésner Braga - SETE-
DI. Tiragem: 25 exemplares. Telefones: (71) 3617-
2616 e 3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: 
Av. Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-
400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

AGENDA
CULTURAL

O CASTELO 
DE WILHELM HERMANN

O escritor Achel Tinoco lança no 
próximo dia 25/9, às 18h, na Livraria 
Cultura do Salvador Shopping o seu 
novo livro, O Castelo de Wilhelm Her-
mann que trata da história da Praia do 
Forte e vilarejos próximos.

O livro entrelaça a história dos Pe-
ters. O pai, Martin, chegou ao Brasil 
no final do século XIX, e sonhou em 
ser o rei do Acre; o filho, Klaus, nasci-
do em São Paulo, viajou pelo mundo, 
confrontando o passado e o futuro de 
sua história. Tornou-se um empresário 
de sucesso. Mas foi no Litoral Norte da 
Bahia que construiu o seu Castelo, e 
onde viveu até os últimos dias de vida. 
Realizou o sonho de transformar a 
Praia do Forte em um dos mais impor-
tantes polo de ecoturismo do mundo.

Li
te

ra
tu

ra

CEF é responsável por restituição 
de valores do FGTS retirados de 

agências mediante fraude
A 5ª Turma do TRF1 decidiu, por 

unanimidade, que a empresa que reali-
za operações no site da Caixa Econômi-
ca Federal relativas a movimentações de 
contas do FGTS não pode ser responsa-
bilizada por saques fraudulentos nessas 
contas só porque disponibilizou dados no 
portal eletrônico Conectividade Social. 

O caso ocorreu no Distrito Federal. 
Uma empresa alimentou a base de dados 
do portal referente a duas de suas em-
pregadas. Logo em seguida, um terceiro, 
não identificado, portando documentos 
falsos, sacou os valores relativos ao FGTS 
das funcionárias, mediante informação 
de que ambas haviam sido demitidas 
sem justa causa.

A CEF reembolsou os valores às cor-
rentistas, mas responsabilizou a empresa 
por disponibilizar os dados de emprega-
dos, alegando que os fraudadores haviam 
realizado o saque com base nos dados 

disponibilizados de forma irresponsável 
pela empregadora.

O relator do processo no TRF1, de-
sembargador federal Souza Prudente, re-
chaçou as alegações da CEF com funda-
mento em decisões anteriores do TRF 1.

Entendeu o magistrado que “a reali-
zação de saques fraudulentos em contas 
vinculadas ao FGTS, mediante a apre-
sentação de documentos supostamente 
falsificados (já devidamente ressarcidos 
os respectivos titulares), sem que a re-
ferida instituição financeira adotasse as 
medidas de cautela devidas, com vis-
tas na verificação da autenticidade da 
documentação apresentada para essa 
finalidade, não autoriza a transferência 
dessa responsabilidade para a empresa 
empregadora dos funcionários lesados, 
à míngua de qualquer comprovação de 
sua participação no evento danoso”.

 Fonte: TRF1

CNJ abre consulta 
pública sobre gestão 

de pessoas do Judiciário
A Comissão Permanente de Eficiên-

cia Operacional e Gestão de Pessoas do 
Conselho Nacional de Justiça abriu con-
sulta pública para receber sugestões de 
toda a população para a elaboração de 
uma resolução que irá instituir a Política 
Nacional de Gestão de Pessoas no âm-
bito do Poder Judiciário.

A minuta da resolução, que está no 
site do CNJ, estabelece diretrizes, entre 
outros temas, para a otimização de roti-
nas, racionalização judicial, gestão ade-
quada dos custos operacionais, concursos 
públicos, condições de trabalho e valori-
zação dos servidores do Poder Judiciário.

Na seção que trata do acompanha-
mento e desenvolvimento dos servidores, 
por exemplo, a minuta estabelece a mo-
vimentação de servidores de acordo com 
a necessidade do órgão, as atribuições 
do cargo e as competências individuais, 
mediante procedimento transparente, fa-
cultada a manutenção de banco de talen-
tos e de interesses.

A proposta estabelece ainda a 
orientação de aferir o desempenho do 
servidor mediante critérios objetivos, 
utilizando-se, sempre que possível, au-
toavaliação, avaliação de pares, de su-
bordinados e de gestores.

A consulta pública ficará aberta até 
17 de outubro de 2014 e as contribui-
ções podem ser enviadas para o e-mail 
consulta.gestaodepessoas@cnj.jus.br

 Juízes se mobilizam contra atos do Executivo

A busca pelo tratamento isonômico 
em relação aos direitos assegurados à 
magistratura e ao Ministério Público Fe-
deral e a harmonia e unicidade dos juizes 
em todo o Brasil, são algumas das me-
tas da Associação dos Juizes Federais do 
Brasil (Ajufe), que mobilizou esta sema-
na os juizes federais de todo o País para 
demonstrar a insatisfação da categoria 
contra atos do Poder Executivo. 

Após o ato, o presidente do STF e do 
Conselho Nacional de Justiça, ministro 
Ricardo Lewandowski, e o presidente do 
CJF, ministro Francisco Falcão, recebe-

ram representantes 
da categoria e mani-
festaram apoio dian-
te das reivindicações.

Na avaliação 
do diretor da Ajufe 
Alexandre Infante, 
a entidade conquis-
tou avanços ao esta-
belecer um diálogo 
com o STF, CNJ e 
CJF sobre o tema, e 
que este momento, 
criou oportunidade 
para a conquista do 
tratamento isonômi-

co em relação aos direitos assegurados 
às magistraturas estaduais e ao MPF, 
embora ainda existam muitos desafios 
a serem vencidos.

"As reivindicações foram reconhecidas 
pelas cortes, porém nunca efetivado inte-
gralmente na prática. O que recebemos 
hoje é a sinalização de que o pleito dos 
juizes federais serão encaminhados na 
busca de soluções", destaca o dirigente. 

Infante também esclarece que existe 
uma desproporcionalidade remunerató-
ria entre a magistratura federal e o MPF. 
"Hoje, por exemplo, o valor do subsídio é 
equivalente, mas os benefícios não são 
iguais, o que diferencia as carreiras. En-
quanto o juiz federal inicia como substi-
tuto, o procurador da República já inicia 
como efetivo e isso representa aumento 
de até 5% na remuneração", exemplifica.

Os conselheiros do CNJ também 
apoiaram as reivindicações da Ajufe. 
Entre eles, o desembargador Guilherme 
Calmon que prestou solidariedade aos 

presentes e aos magistrados que partici-
param das mobilizações em seus estados.

Já o juiz federal Saulo Casali defendeu 
a simetria entre os órgãos. "É preciso fa-
zer a correção dessas disparidades entre 
as carreiras e os próprios segmentos da 
carreira para evitar, inclusive, alguns ex-
cessos que vem acontecendo", alertou.

Em Brasília, na última terça-feira, mais 
de 200 juizes federais estiveram reunidos 
na sede do Conselho Nacional de Justiça. 
No discurso proferido durante sessão do 
dia, o presidente da AJUFE, Antônio César 
Bochenek, explica que os magistrados da 
União estiveram reunidos nas suas sedes 
para realizarem atos públicos em prol da 
independência do Judiciário e autonomia 
financeira. "A mobilização visa externar 
o anseio dos membros da entidade pelo 
respeito à magistratura e ao importante 
trabalho realizado pelos juizes federais, 
que julgam matérias cíveis e criminais 
envolvendo a União", concluiu.

Apesar da reconhecida atuação da 
magistratura federal, ao longo dos anos, 
o presidente da Ajufe ressalta que ela 
vem sofrendo um severo processo de 
desprestígio e desvalorização frente a 
diversas carreiras. "Buscamos, com este 
movimento, a afirmação da indepen-
dência e autonomia financeira do Po-
der Judiciário. A magistratura da União 
perdeu batalhas, mas ainda não perdeu 
a capacidade de articulação e mobiliza-
ção necessárias a promover alterações 
substanciais naquilo que mais acredita, 
na unicidade da magistratura e na inde-
pendência do Poder Judiciário", finaliza. 
Atualmente, a Ajufe representa mais de 
1.700 magistrados federais, desembar-
gadores federais e ministros.


