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ASSERJUF realiza 
atividade que dará um 

blu-ray player de prêmio
Quem for associado da ASSERJUF 

tem amanhã a chance de participar de 
um divertido jogo de perguntas sobre ci-
nema e ganhar um aparelho de blu-ray.

Será às 15h, no auditório, e além da 
brincadeira que dará outros prêmios, o 
Grupo de Canto Cantarolando fará uma 
prévia da performance que apresentará 
em abril no TRF1 durante as comemo-
rações do Jubileu de Prata do Tribunal.

Ao final, serão sorteados outros prê-
mios entre os participantes da atividade 
e um lanche de confraternização será 
oferecido.

Quem quiser ir se preparando, haverá 
perguntas sobre os filmes: O Náufrago, 
Dona Flor e Seus Dois Maridos, O Má-
gico de Oz, O Planeta dos Macacos, Um 
Corpo que Cai, O Iluminado, O Rei Leão e 
as séries O Senhor dos Anéis, Indiana Jo-
nes, Harry Potter e X-Men, entre outros.

Não perca. É amanhã, às 15h, no au-
ditório.

CJF aprova reversão 
do auxilio pré-escolar 

em favor do alimentante
O Conselho da Justiça Federal aprovou 

a alteração do parágrafo 3º do art. 77 da 
Resolução 4/2008, que regulamenta a 
concessão do auxílio pré-escolar no âm-
bito do Conselho e da Justiça Federal de 
primeiro e segundo graus. Com a mudan-
ça, se o dependente for beneficiário de 
pensão alimentícia, o auxílio pré-escolar 
será pago ao magistrado ou servidor e de-
duzido, por seu valor líquido, em favor do 
filho, salvo nas situações nas quais o “pai” 
tenha também se responsabilizado pelas 
despesas da escola ou creche. 

De acordo com o processo, de rela-
toria do ministro Arnaldo Esteves Lima, 
corregedor-geral da Justiça Federal, o 
Sindicato dos Servidores da Justiça Fe-
deral no Rio de Janeiro (SISEJFE/RJ), 
apresentou requerimento ao CJF, alegan-
do que o auxílio pré-escolar é parcela in-
denizatória e que a alteração normativa é 
necessária para diferenciar as situações 
nas quais o alimentante tenha também 
se responsabilizado pelas despesas da 
escola ou creche do alimentando, da-
quelas em que os alimentos tenham sido 
fixados unicamente em pecúnia, sem o 
custeio das referidas despesas.

Pretende-se, segundo o relator, criar 
uma exceção à regra do art.77 da Reso-
lução, quando o magistrado ou servidor 
se responsabilizar pela integralidade in 
natura das despesas escolares na fixação 
dos alimentos. “Penso que a análise do 
tema prescinde de exame sobre a natu-
reza indenizatória ou não do auxílio pré-
-escolar, mas deve ter por foco o objetivo 
protetivo da norma em favor da criança. 
E que, no caso, é a criança que recebe 
pensão alimentícia”, revelou.

Magistrados farão ato 
por eleições diretas 

em tribunais
Entidades como a AMB, Ajufe e Ana-

matra, representativas da magistratura 
marcaram para 31 de março ação con-
junta para pedir eleições diretas para pre-
sidentes de tribunais. O objetivo é demo-
cratizar o processo eleitoral no Judiciário. 
Nesta data, serão protocolados em todos 
estados requerimentos solicitando a alte-
ração dos regimentos internos dos tribu-
nais para permitir que juízes participem 
das eleições de escolha dos presidentes. 

João Ricardo Costa, presidente da 
AMB, é enfático em relação à impor-
tância da ação política para a socieda-
de brasileira e para a democratização da 
Justiça no país: “A decisão do Conselho 
de Representantes, em institucionalizar 
a campanha pelas eleições diretas de 
forma efetiva, com rígido cronograma de 
atividades, é extremamente importante 
porque possibilitará uma melhor quali-
ficação no Poder Judiciário e a melhoria 
da nossa atuação jurisdicional”. 

O vice-presidente de Assuntos Legis-
lativos da AMB, desembargador Nelson 
Missias de Morais, publicou artigo em 
defesa da democratização do Judiciário 
em que afirma: “Não há necessidade de 
reforma constitucional para promover o 
que está a alcance da autonomia do pró-
prio Judiciário. Trata-se exclusivamente 
de mudança regimental. O Pleno dos tri-
bunais, como órgão máximo do Judiciário 
de cada estado, pode estender a votação 
ao primeiro grau, com posterior apura-
ção, proclamação e homologação do re-
sultado. Dessa forma, supre-se eventual 
necessidade de reforma legislativa, pois 
o colégio eleitoral vigente é quem co-
mandará o processo e o homologará”. 

Servidores da 24ª Vara se despedem 
da juíza federal Cynthia Lima Lopes

Os servidores da 24ª Vara Federal 
reuniram-se na última terça-feira, 18/3, 
para realizar uma singela homenagem de 
despedida para a juíza federal Cynthia 
de Araújo Lima Lopes, que foi removida 
para a 14ª Vara.

Na ocasião, os servidores ressaltaram 
a competência da juíza federal, que ape-
sar do pouco tempo em que permaneceu 
titular da 24ª Vara, cativou a todos com 
seu jeito simples, verdadeiro e humano. 

Juíza federal Cynthia de Araújo Lima Lopes em dois momentos da 24ª Vara

A magistrada agradeceu a homena-
gem e ressaltou o prazer em ter trabalha-
do com uma equipe comprometida com 
a efetiva prestação do serviço público, 
pedindo que fosse mantida a harmonia e 
equilíbrio existente no grupo. 

Para ilustrar a matéria, o JFH exibe 
duas fotos em dois momentos marcantes 
da passagem da Dra. Cynthia pela 24ª 
Vara: a primeira, no dia 21 de feverei-
ro deste ano, quando os servidores e a 

magistrada se reuniram para comemorar 
com muita alegria a sua remoção da 5ª 
Vara da Seção Judiciária do Amazonas 
para a 24ª, conforme Ato 289 PRESI/
ASMAG/TRF1 de 13/02/14. 

A segunda foto é do dia 18 de março, 
no momento de despedida da magistra-
da, por conta do Ato 449 PRESI/ASMAG/
TRF1 de 14/03/2014, que a removeu 
para 14ª Vara, considerada pelos servi-
dores da 24ª, “uma vara de sorte”.

A 1ª Turma do TRF1 negou por unani-
midade provimento à apelação da União 
contra a sentença que determinou a de-
volução de todos os valores descontados 
de servidora pública sem sua anuência 
ou sem possibilidade de defender-se.

A União alegou que ao inserir os des-
contos na remuneração da requerente a 
Administração Pública agiu de acordo 
com o princípio da legalidade, uma vez 
que tem que zelar pelo erário em detri-
mento do enriquecimento sem causa.

Sustentou que “a Administração tem o 
poder-dever de anular seus próprios atos, 
se eivados de ilegalidade, nos termos das 
Súmulas 346 e 473 do TRF1, e que o 
fato de a servidora ter recebido os valores 
de boa-fé, de per si, não pode ser obstá-
culo para a restituição aos cofres públi-

Administração Pública não pode 
descontar valor de remuneração de 
servidora sem devido processo legal

cos, uma vez que isso não pode servir de 
argumento para sustentar uma situação 
que viola o interesse público”.

Alegou que não se deve falar em preju-
ízo pela inobservância do devido proces-
so legal, tendo em vista que a impetran-
te pode e deve, se for o caso, impugnar 
eventual ilegalidade de mérito no âmbito 
do Judiciário. O relator do processo, de-
sembargador federal Ney Bello, concor-
dou com a sentença proferida pelo juízo 
de primeira instância. Segundo o julga-
dor, não há dúvida que a Administração 
pode anular seus atos quando ilegais. 
“Essa faculdade, contudo, não prescin-
de do devido processo legal, quando a 
anulação atinge a esfera jurídica do ser-
vidor”, avaliou.

“Essas parcelas foram incorporadas, 
ainda que irregularmente, ao patrimônio 
do servidor e somente podem ser cobra-
das mediante prévio procedimento ad-
ministrativo. (...) A Administração não 
pode – sem instauração do devido pro-
cedimento administrativo, no qual seja 
garantida ampla defesa – descontar dos 
salários da parte impetrante parcelas 
de dívida que unilateralmente apurou”, 
afirmou o relator.

O desembargador frisou que uma 
simples notificação pela Administração 
não é suficiente para suprimir parte dos 
vencimentos de um servidor, sendo indis-
pensável que sejam observados o devido 
processo legal e os princípios da ampla 
defesa e do contraditório.


