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Aniversariantes
Hoje:Gersiane Vieira Santana Pan-

do (Feira de Santana), Noemia Ângelo 
Vieira (18ª Vara), Othon Luiz Menezes 
de Souza Lima (Itabuna), Cláudio Ro-
mero Silva Rêgo (13ª Vara), Yone Bran-
dão Caribe (22ª Vara), Amanda San-
tos Santana Ferreira (17ª Vara), Jorge 
Adriano da Silva Junior (Turma Recur-
sal), Luiz Henrique Alves Nunes (10ª 
Vara) e Everton Maquisoel Barbosa dos 
Santos (Fundação José Silveira). Ama-
nhã: Cybele Ribeiro Barreto (NUCJU), 
Milla Trindade Borges (Feira de Santa-
na), Carolina Ferraz Pinto (Eunápolis), 
Eronildes Dos Santos Vieira (CS Gestão 
& Serviço) e Talita Fernandes (Funda-
ção José Silveira). Parabéns

A Terceira Seção do TRF1 julgou confli-
to negativo de competência suscitado pela 
9ª Vara da Seção Judiciária do DF em face 
de decisão da Justiça Federal em Jequié 
que declinou da competência para proces-
sar e julgar mandado de segurança impe-
trado contra atos do presidente do Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educa-
ção, do superintendente da Caixa e do rei-
tor do Instituto de Ciências da Saúde das 
Faculdades Unidas do Norte de Minas por 
entender que dois dos impetrados possuem 
sede funcional em Brasília.

O MPF opinou pela competência da 9ª 
Vara do Distrito Federal e a juíza federal 
convocada Daniele Maranhão ressaltou 
que nos moldes das jurisprudências do STJ 

e do TRF1, “a competência para ter conhe-
cimento do mandado de segurança é a da 
sede funcional da autoridade impetrada”.

Para a relatora, o STF estendeu às au-
tarquias federais os mesmos critérios de fi-
xação de competência outorgados à União 
pela Constituição, ressaltando que essa 
prerrogativa visou a facilitar o acesso do 
jurisdicionado ao Poder Judiciário, porque, 
na percepção daquela  Corte, o dispositivo 
reflete a intenção do legislador em favore-
cer o cidadão comum e as pessoas jurídi-
cas de direito privado e não a União. As-
sim, constatou a magistrada que, mediante 
o reconhecimento de repercussão geral da 
matéria, cabe ao autor de demanda pro-
posta contra autarquia federal escolher o 

foro que melhor atenda à pretendida pres-
tação jurisdicional.

O TRF1 decidiu que, não obstante o 
eventual debate versar sobre ação man-
damental, as causas intentadas contra a 
União poderão ser aforadas na seção judi-
ciária do domicílio do autor, onde houver 
ocorrido o ato ou fato que deu origem à 
demanda ou onde esteja situada a coisa, 
ou, ainda, no Distrito Federal, nos termos 
do § 2º do art. 109 da Constituição.

Por unanimidade, o Colegiado declarou 
a competência da Justiça Federal em  Je-
quié para processar e julgar o mandado de 
segurança.

Fonte: TRF1

TRF1 declara competência da Justiça Federal 
em Jequié para julgar mandado de segurança 

em foro do domicílio do impetrante

Juiz federal determina que governo 
retire propaganda enganosa do ar

Em uma ação civil pública, o PSDB pe-
diu à Justiça Federal que fosse declarada 
a ilegalidade das propagandas "enganosas 
promovidas pelo Governo Federal nos diver-
sos meios de comunicação" e que a União, 
fosse condenada a divulgar nos mesmos es-
paços e pelo mesmo tempo, em todos os 
meios, o inteiro teor da sentença proferida.

Os temas das propagandas versam so-
bre direitos trabalhistas, benefícios sociais 
e energia elétrica. Sobre esse último, o 
PSDB alega que a fase de decadência na 

produção de energia elétrica, ao 
contrário da propaganda, não tem 
a ver com fortes secas, mas com o 
reflexo de "anterior ação do gover-
no, em 2012 (MP n. 579), quando 
reduziu em 20% o preço da tarifa 
de energia elétrica, resultando, a 
partir daí, na diminuição do inves-
timento em geração de energia e 
nos mecanismos de transmissão e 
distribuição, sem falar na total au-
sência de investimento em outras 
fontes de produção de energia".

Em sua sentença, o juiz federal 
Renato Borelli, da 20ª Vara Federal 
do DF, afirma não ter sido o fator 

natural "o único problema do setor elétrico, 
por isso que menção publicitária responsa-
bilizando a seca como o motivo da eleva-
ção das tarifas de energia não condiz com 
a realidade dos fatos".

O magistrado também ressaltou que o 
Direito "não admite o engano, a desleal-
dade, a astúcia, a esperteza, a malícia ou 
o engodo, características estas que po-
dem estar dissimuladas em propaganda 
enganosa. Logo, o certo e o correto não 
admitem tais artimanhas, e, assim sendo, 
podem-se tomar, como exemplo, os casos 
atinentes à relação de consumo, onde não 
se admite a propaganda enganosa, con-
forme se observa do § 1º do art. 37 do 
Código de Defesa do Consumidor, segundo 
o qual 'é enganosa qualquer modalidade 
de informação ou comunicação de caráter 
publicitário inteira ou parcialmente falsa'".

Ao final, foi condenada a União a reti-
rar toda e qualquer publicidade do Gover-
no Federal sobre garantias trabalhistas e 
sistema energético, seja no meio televisi-
vo, radiofônico, impresso e virtual (inter-
net), "bem assim a divulgar, nos mesmos 
espaços e pelo mesmo número de dias, 
em todos os meios utilizados" o inteiro 
teor da sentença.                           

           Fonte: JFDF

Propaganda do governo federal sobre seguro-desemprego 
e tarifa de energia é enganosa e deve ser retirada do ar

Habilitados em concurso 
só serão aproveitados 

no Estado da aprovação
O plenário do CNJ negou a possibilida-

de de aproveitamento de candidatos ha-
bilitados em concursos públicos do Poder 
Judiciário da União por outros órgãos do 
mesmo Poder, porém de unidade federativa 
diversa, quando não há concurso vigente 
para o cargo pretendido na mesma locali-
dade. De acordo com o relator do processo, 
conselheiro Bruno Ronchetti, o aproveita-
mento deve se restringir a mesma unidade 
federativa.

A consulta foi feita pelo TRE de Sergipe.  
O argumento é de que o TCU teria admitido 
exceções à regra de aproveitamento dentro 
da mesma localidade, desde que compro-
vada a inexistência de concurso válido na 
mesma localidade para o cargo desejado e 
comprovado que os princípios da impesso-
alidade e da isonomia foram respeitados.

O CNJ já deliberou sobre o assunto duas 
vezes, sempre reiterando a necessidade de 
se restringir o aproveitamento à mesma 
unidade federativa. As peculiaridades dos 
casos apontados nos pareceres do TCU ci-
tados na consulta não ensejavam alteração 
de entendimento acerca da regra geral. 

Mantendo o precedente do STF e do 
TCU, os requisitos para aproveitamento 
são: entre órgãos do mesmo poder, cargo 
idêntico, iguais denominações e descrição, 
mesmas atribuições, respeitada ordem de 
classificação e previsão do edital, desde que 
os órgãos estejam na mesma localidade.

Lolita
                             de Vladimir Nabokov

Apesar de o 
nome Lolita sig-
nificar apenas um 
apelido de “Dolo-
res” em Espanhol, 
quando nos depa-
ramos com essa 
palavra, a primei-
ra imagem que 
nos vem à mente 
é a de uma garota 
muito jovem e se-
xualmente preco-
ce. O responsável 
pela associação 
da palavra com a imagem foi o escritor 
russo Vladimir Nabokov. 

Em 1955, Nabokov publicou aquele 
que viria a se tornar um dos romances 
mais aclamados e polêmicos do Século 
XX. A trama conta a história do professor 
de Literatura Humbert Humbert que pas-
sa a cultivar uma obsessão por Dolores 
Haze, uma menina de 12 anos com forte 
apelo sexual para a sua idade. A relação 
entre os dois se torna ainda mais íntima 
e disfuncional quando ele se casa com a 
mãe de Lola, tornando-se seu padrasto.

O protagonista pode ser considerado 
como um narrador não-confiável, pres-
supondo que sua credibilidade durante o 
romance pode ser questionada, cabendo 
ao leitor decidir se acredita ou não no 
que está sendo narrado. A obra também 
é repleta de pastiches literários e alusões 
à literatura clássica e moderna é ainda é 
objeto de estudo para os que estudam 
sobre efebofilia, um termo usado quan-
do um adulto tem uma atração sexual 
por adolescentes na puberdade.

Rejeitada logo após sua publicação, a 
Lolita de Nabokov se tornou tão popular e 
presente na vida das pessoas que mudou 
completamente a forma como elas lida-
vam com a palavra. “Sou provavelmente 
o responsável pelo estranho fato de que 
as pessoas parecem não nomear mais 
suas filhas de Lolita. Tenho ouvido falar 
de poodles recebendo esse nome desde 
1956, mas nenhum ser humano” decla-
rou o autor em entrevista em 1963.

Obrigatória

Leitura

A assistência odontológica MetLife dis-
ponibilizou plano de saúde odontológico 
coletivo por adesão a todos os filiados do 
SINDJUFE-BA em função da rescisão da 
Odontoprev.

O plano tem abrangência nacional e 
preços a partir de R$ 23,90 mensais, 
sem carência, para contratos firmados até 

Convênio para plano odontológico 
a filiados do SINDJUFE Bahia

15/07. Como o prazo é curto para adesão 
sem carência, os interessados deverão en-
caminhar os documentos via e-mail para 
preenchimento do contrato. O contrato 
para assinatura será enviado em seguida.

Informações completas no site www.
sindjufeba.org.br ou nos telefones (71) 
3341-4209 / 3272-1196


