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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Ilton Viera Leão (SECAD), Ma-
ria Luísa Cardoso dos Santos (Gua-
nambi), Aline Campos Barreto (CEF) e 
Guilherme Telles Filho (VIPAC).

Amanhã: Gilson Francisco Damacena 
(10ª Vara), Valtercilia Cardoso dos 
Santos Monteiro Coêlho (NUCRE), 
Evelyn Luana de Sousa Santos (Ala-
goinhas), Roseli Ornellas dos Santos 
(Turma Recursal), Vinícius Jesus Sou-
za (NUCJU), Moisés de Jesus (Stefa-
nini) e Cláudio Luiz dos Santos Rosá-
rio (VIPAC). 

Parabéns

Justiça Federal em Feira de Santana 
condena ex-gerente da CAIXA
por fraudes de R$ 3,6 milhões 

A juíza federal da 1ª Vara da Subseção de 
Feira de Santana Karin Medeiros condenou 
José Rogério de Almeida Cruz, ex-gerente da 
agência da Caixa do município a ressarcir 
integralmente o dano de RS 3.606.499,50, 
a ser atualizado e com incidência de juros; 
multa de 100 mil;  perda da função pública; 
proibição de contratar com o Poder Público 
por dez anos e suspensão dos direitos políti-
cos por oito anos.

A sentença foi prolatada em ação civil 
pública por ato de improbidade administra-
tiva movida pelo Ministério Público Federal  
onde o autor comprovou que o réu induziu 
diversos clientes a erro, fazendo-os assinar 
guias de retirada, contratos de empréstimo 
e documentos para abertura de contas ban-
cárias, colocados estrategicamente em meio 
a papéis de movimentações regulares, des-
viando valores de 66 clientes para si.

Todas as testemunhas ouvidas atribuí-
ram ao réu a responsabilidade pela prática 
dos atos, afastando as alegações de que agiu 
pressionado para cumprir metas da Caixa.

Segundo a sentença, “Ao confessar ter 
realizado operações de crédito indevidas, 
mesmo tentando imputá-las à pressão 
para atingir as metas que lhe eram esti-
puladas, além de alegar não ter se benefi-
ciado dos recursos ou tê-los desviado para 

parentes, bem como não terem os valores 
saído do interior da própria agência, não 
se faz crível tais alegações analisando 
todo o conjunto probatório. Ao final do seu 
depoimento, o requerido admitiu que sua 
conduta gerou prejuízos financeiros aos 
clientes e à própria empresa pública.”

A magistrada registra não ser razoável 
que recebendo da Caixa apenas um terço 
dos seus rendimentos mensais o então ge-
rente se arrisque a efetuar ilícitos penais 
apenas por receio de descumprir metas, 
até porque a punição plausível seria uma 
eventual transferência para uma agência 
menor e dificilmente a perda da função.

A Comissão de Auditoria da CEF, em  
Processo Administrativo e Civil, observou 
movimentações atípicas nas contas de ti-
tularidade do réu, incompatíveis com suas 
atividades, demonstrando grandes oscila-
ções de valores em suas contas no período 
da empreitada delituosa, razão pela qual o 
réu amealhou vultoso acervo patrimonial 
incompatível com suas rendas, como um 
terreno adquirido pelo réu e transferido 
para seu tio no valor de R$125 mil. 

E continua a juíza, afirmando que não 
descaracterizam a conduta do réu suas 
alegações de que parte dos seus bens 
apontados foram adquiridos antes dos 

fatos apurados; alguns documentos cola-
cionados não eram originais; e os depoi-
mentos das testemunhas teriam compro-
vado que o sistema da CEF não permite o 
empréstimo para parentes e que as trans-
ferências eram sempre feitas dentro dos 
limites da alçada.

Finaliza a julgadora: “O empregado pú-
blico atuou de forma consciente e volun-
tária na prática dos atos acima analisados, 
orientando sua conduta no sentido de vio-
lar a lei e os princípios da administração 
pública, em especial os da legalidade, 
moralidade e lealdade à instituição que 
representa”.

Perguntas e respostas 
sobre o pagamento dos 
13,23% aos servidores

Perguntas mais frequentes sobre a im-
plementação do percentual de 13,23% so-
bre a remuneração dos servidores da Jus-
tiça Federal decorrente da aprovação pelo 
CJF na sessão do dia 7/4/2016.

1) O que foi aprovado pelo CJF? - O 
reconhecimento do direito à incorporação 
dos 13,23% sobre a remuneração dos ser-
vidores, todavia condicionado à disponibili-
dade orçamentária.

2) A implementação será imediata?- A 
Constituição Federal e a Lei de Diretrizes 
Orçamentárias vedam a execução de des-
pesas sem a existência de disponibilidade 
orçamentária. Com isso, a implementação 
em folha depende da existência de disponi-
bilidade orçamentária. No momento, ainda 
não há disponibilidade orçamentária.

3)Quais os procedimentos para a imple-
mentação na folha de pagamento?- Como 
ainda não há disponibilidade orçamentária 
para o atendimento da implementação do 
percentual de 13,23% na folha de paga-
mento, o CJF encaminhou à Secretaria de 
Orçamento Federal (SOF) do Ministério do 
Planejamento solicitação de crédito adicio-
nal suplementar para arcar com a despesa.

4)Já existe algum posicionamento para 
atender o crédito adicional solicitado pelo 
CJF? - A Secretaria de Orçamento Federal 
encaminhou em 12/4 informação do não 
atendimento do crédito adicional.

5) Quais as providências do CJF dian-
te dessa informação? - Foi encaminhado o 
ofício n. CJF-OFI-2016/01586 à SOF, reite-
rando o atendimento do crédito solicitado, 
acompanhado de cópia do relatório e voto 
da ministra Laurita Vaz para demonstrar 
que o direito da incorporação dos 13,23% 
foi aprovado na sessão do dia 7/4/2016 à 
unanimidade do Plenário do CJF.

6) E o pagamento dos retroativos? - Da 
mesma forma, depende de disponibilidade 
orçamentária e deve observar os termos da 
Resolução CJF 224/2012.

Fonte: CJF

Aulas sobre novo CPC 
continuam amanhã

PEDE-SE A DOAÇÃO DE                 
UM QUILO DE ALIMENTO

Continuam amanhã as aulas do curso 
sobre o novo CPC com o juiz federal Salo-
mão Viana. Na aula de amanhã será trata-
da a terceira e última parte do tema: “Ino-
vações sobre prazos, citação e intimações”.

Recomendamos a doação de um quilo 
de alimento não perecível ou um pacote 
de fralda geriátrica a ser entregue pela Ad-
ministração a uma instituição beneficente. 
Lembramos que as doações têm sido pou-
cas e elas são importantes para a institui-
ção beneficiada. Colabore com um mínimo 
para ajudar a quem já tem tão pouco.

Os interessados podem se inscrever por 
meio do site desta Seccional em um ou 
mais módulos.
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 Nota de falecimento 
Lamentamos informar o falecimento 

do ex-gerente-geral da Agência da Caixa 
desta Seccional, Alberto Pereira Carrera 
Escariz, ocorrido no domingo, 24/04. O 
sepultamento ocorreu hoje, 26/04, às 
10h, no Cemitério Jardim da Saudade.

Você sabe que os exames periódicos 
de saúde são um direito seu?

É A HORA DE CONHECER COMO 
SERÃO OS EXAMES PERIÓDICOS 
DE SAÚDE NA JUSTIÇA FEDERAL

Participe da palestra que a DIREF reali-
za com a médica do Trabalho Dra. Sandra 
Aparecida Antunes de Souza às 14h desta 
quinta-feira, 28/4, no Auditório Ministro 
Dias Trindade. A palestrante é uma profis-
sional com 25 anos de experiência como 
médica do Trabalho e 19 anos de atuação 
na Fundação José Silveira.

 Os exames médicos periódicos (EPS) 
são fundamentais para avaliação do estado 
de saúde dos servidores, sendo fundamen-
tais para orientá-los quanto aos níveis dos 
fatores de risco, sejam físicos, químicos, 
biológicos ou ergonômicos, a que estão ex-
postos em seus ambientes laborais.

Essa preocupação com os EPS 
é um dever do órgão empregador, 
que precisa estar atento às condi-
ções de saúde de servidores, con-
siderando também, que este é um 
direito assegurado ao servidor, pre-
visto na legislação.

A Portaria Presi 257, de 
24/06/2015 do TRF1 dispõe sobre 
o Exame Periódico de Saúde – EPS 
no âmbito do TRF da 1ª Região,  
Seções e Subseções Judiciárias.

Por meio dos exames médicos 
periódicos é possível identificar 

preventivamente, alguma condição na 
saúde do servidor e assim ele receberá 
todas as instruções e orientações neces-
sárias, tendo todo o encaminhamento 
correto para a melhoria das condições do 
seu caso.

Esta palestra é uma iniciativa da DIREF 
e do NUBES com parceria da ASSERJUF, 
do SINDJUFE e do Comitê de Qualidade de 
Vida no Trabalho-Vida Legal.


