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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Pedro Alberto Pereira de Mello Calmon Holliday, juiz federal da 2ª Vara da subseção de Itabuna, Soraia Borges de Barros 
Pereira (NUCOM), Katia Arnold (NUCAF), Camila Castro Campos Maciel (Itabuna), Cristiano José Rocha Cabral (7ª Vara), Marcelo 
Cardoso Rocha (Turma Recursal), Marcelo de Melo Lima (Feira de Santana), Rafael Damasceno (Campo Formoso) e José Rosa (23ª 
Vara). Amanhã: Aline Magalhães (Vitória da Conquista), Tiago Tourinho (3ª Vara), Múcio Cunha (Barreiras), Floripes de Carvalho 
Feitosa (NUCAF), Jacqueline Benevides (Juazeiro) e Mácio Profeta (Barreiras). Domingo: Rafael Medeiros dos Santos (24ª Vara), 
Tatiana Bonifácio (10ª Vara), Cláudio dos Santos (Barreiras), Andréia Feitosa (Itabuna) e Vagner Menezes Filho (NUCJU). Segunda-
-feira: Bianca Boaventura de Oliveira Lacerda (Vitória da Conquista) e Thaine Rodrigues da Silva (Feira de Santana). Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, 
distribuição, diagramação e impressão: Luiz 
Goulart - SECOS. Revisão: Márcia Magalhães. Es-
tagiária de Jornalismo: Isabel Portela. Tiragem: 26 
exemplares. Edição eletrônica encaminhada para 
mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 3617-2616 
e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.
br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

AJUFBA realiza 1º Seminário 
Jurídico com os temas: Reforma 
Previdenciária e Reforma Política

A equipe de servidores da 18ª Vara e o 
titular daquela unidade, juiz federal Paulo 
Roberto Lyrio Pimenta, reuniram-se nesta 
segunda-feira para um lanche em comemo-
ração pela obtenção do Selo Estratégia em 
Ação na Categoria Bronze.

A diretora da Secretaria Patricia Mene-
zes agradeceu a cada um dos servidores 
pelo empenho e pela dedicação e desta-
cou o simbolismo da premiação conquis-
tada, relembrando um pouco da trajetória 
da equipe desde que começou a atuar na 
Vara Fiscal, no ano de 2010,  ressaltando 
o comprometimento de todos na melho-
ria contínua do trabalho desenvolvido na 
unidade, mesmo diante das dificuldades 
enfrentadas. 

O juiz federal Paulo Pimenta parabeni-
zou a todos e declarou a alegria e o orgulho 
sentidos pelo resultado obtido, uma vez que 
apenas duas varas fiscais foram agraciadas 
com o Selo em todo o TRF da 1ª Região. O 
magistrado destacou também a satisfação 
de poder contar com  uma equipe tão de-
dicada como a da 18ª Vara e reafirmou que 
todo o mérito pela premiação deve-se ao es-
forço de todos os servidores que lá atuam. 

Patricia Farias, diretora de Secretaria 
substituta, em nome dos demais colegas, 
agradeceu as palavras de reconhecimento 
do magistrado e afirmou que a confiança 
que ele deposita na equipe propicia o de-
senvolvimento de estratégias de trabalho 
que permitem o aprimoramento constante 
das rotinas. 

18ª Vara comemora obtenção 
do Selo Estratégia em Ação 

Categoria Bronze

Estão abertas até 29/5 as pré-inscrições 
para o curso   “Introdução à Gestão Socio-
ambiental” – Turma 1/2017.

O público alvo são os servidores do 
TRF da 1ª Região e suas Seções e Subse-
ções Judiciárias vinculadas. O curso será 
realizado de 16 a 30 de junho com 36 
vagas disponíveis para a Seção Judiciária 
da Bahia.

O curso tem carga de 15 horas e mo-
dalidade virtual autoinstrucional e é válido 
para cômputo das 30 horas gerenciais, 
previstas na Resolução 3/2008 – CJF. Será 

dada prioridade de vagas aos gestores que 
necessitarem cumprir suas horas geren-
ciais no exercício de 2017.

A ementa está disponível no  portal do 
TRF1 e as pré-Inscrições devem ser realiza-
das no mesmo portal.

Informações adicionais estão disponí-
veis no portal do TRF1 ou por meio do te-
lefone (61) 3410-3944/3938.

Está vedada a participação de servido-
res que estejam de férias ou usufruindo al-
guma licença em período coincidente com 
a realização do curso.

Pré-inscrições para Curso de 
Introdução à Gestão Socioambiental

1ª CRP-BA julga que auxílio-reclusão 
só é devido a segurado de baixa renda

A 1ª Câmara Regional Previdenciária da 
Bahia, por unanimidade, negou provimento 
à apelação interposta por um dependente 
de segurado do INSS contra sentença que 
julgou improcedente o pedido de conces-
são do benefício de auxílio-reclusão ao fun-
damento de que a renda percebida pelo pai 
da parte autora ultrapassa o limite legal.

O relator, juiz federal convocado Sau-
lo Casali Bahia, destacou que o auxílio-
-reclusão está previsto dentre os benefícios 
do Regime Geral de Previdência Social e 
é devido ao dependente do segurado e 
será concedido, nas mesmas condições da 
pensão por morte, aos dependentes do se-
gurado recolhido à prisão que não receber 
remuneração da empresa nem estiver em 
gozo de auxílio-doença, de aposentadoria 
ou de abono de permanência em serviço.

Esclareceu o magistrado que, segundo 
a legislação, a concessão do auxílio-reclu-
são pressupõe: o recolhimento à prisão do 
segurado de baixa renda em regime fecha-
do ou semiaberto; a qualidade de segurado 
do preso e a qualidade do seu dependente.

O juiz ressaltou que o benefício é con-
cedido aos segurados de baixa renda, 
levando-se em consideração a renda do 
segurado preso no momento da reclusão e 
não a renda de seus dependentes, como 
pretendido pela parte autora. Conforme 
consta nos autos, o pai do autor possuía 
vinculo empregatício com uma empresa e 
recebia valor superior ao teto previsto na le-
gislação, art. 5º da Portaria Interministerial 
MPS/MF n. 15, de 10/01/2013, vigente à 
época da prisão do segurado.

Fonte: TRF1


