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Aniversariantes
Hoje: Roberto Silva (Barreiras), Luciana 
Mega (Turma Recursal), Gildson Santos 
(Itabuna), Marluce Borges (Paulo Afon-
so), Suely Floriano (DIREF), Carlos Eu-
ler e Azevedo Medrado (5ª Vara), Valmi-
ra Lisboa Dorea (23ª Vara), Domingos 
Belfort Campos Júnior (Representação 
do TRF1) e Fabiana do Nascimento 
(COJUES). Amanhã: Wendell Tolentino 
Silveira (NUCJU), Emanoel Conceição 
Barros (Campo Formoso) e Marcio Me-
nezes (21ª Vara).

Parabéns!!!

Aprendendo Inglês no ambiente de trabalho

Milhares de profissionais descobriram a 
importância de aprender Inglês mas muitos 
não têm tempo ou disposição para frequen-
tar aulas regulares por conta do desloca-
mento e dos horários. Uma solução para 
isso é estudar no ambiente de trabalho.

Essa alternativa dispensa o desloca-
mento do aluno e o tempo gasto no per-
curso, aumenta a assiduidade e o apro-
veitamento do conteúdo. Além disso, os 
horários podem ser definidos do modo 
mais conveniente.

Outra vantagem é a formação de um 
grupo fechado somente com colegas de 
trabalho e os conteúdos das aulas podem 
ser planejados sob medida para atender às 
necessidades do grupo ou dos alunos.

Vários servidores da Justiça Federal da 
Bahia já descobriram essas vantagens e 
vem tendo aulas regulares de inglês com a 
professora Maria Spínola (foto acima).

Maria é húngara e che-
gou ao Brasil em 1979. 
Crescendo durante o regime 
comunista, ela começou a 
se interessar pela nossa lín-
gua ainda na Hungria onde 
estudava também o Russo e 
o Inglês. 

No Brasil, Maria se es-
pecializou e se pós-graduou 
em Inglês Comercial. Traba-
lhou em vários institutos de 
línguas e criou sua própria 
empresa jurídia para ensinar 

em empresas privadas e públicas. Chegou 
a ter 70 alunos em diferentes turmas e, no 
CAB, já ensinou a servidores do CPRM, 
DNPM, INCRA e Justiça Federal. 

Aqui ela tem um contrato com a AS-
SERJUF e ministra aulas com descontos 
para associados. Chegou a ter 15 alunos 
mas hoje são dez com direito a certificado 
de conclusão de curso de Inglês  que são 
aceitos pelas empresas.

Seu método oferece uma grande varie-
dade de temas para os alunos e a maioria 
deles quer aprender Inglês para viagens. 
Ela, entretanto, procura descobrir os inte-
resses das pessoas para se adaptar às te-
máticas favoritas de cada um. 

Maria Spínola diz que ajuda os alunos 
a raciocinar e suas aulas se focam muito 
em gramática, textos, vocabulário e ques-
tionários. Há pessoas que preferem políti-

ca; outras, literatura ou comportamento. 
Maria atende a todos com genuíno inte-
resse.

Para associados da ASSERJUF, as 
mensalidades  são: R$ 80 para grupos 
de quatro alunos com uma aula por se-
mana. O preço da aula individual é R$ 
40 por hora.

Atualmente estudam com Maria as 
servidoras Laura Ondina, Isabel Mariana, 
Zilma Rocha, Davi Santana, Gesner Braga, 
Flavia Calazans, Isabel Lemos, Sonia Dal-
cum,  Tereza Gasse e Denise Carneiro.

Segundo Zilma Rocha, que estuda In-
glês para facilitar nas viagens e pelo prazer 
de aprender algo novo, a professora é bas-
tante flexível e está sempre buscando um 
ótimo aproveitamento dos alunos.

Isabel Mariana, que também estuda In-
glês para suas viagens, recomenda as aulas 
aos colegas e destaca o método audiovisual 
utilizado e Sonia Dalcum diz que gosta das 
aulas  por conta dos textos atuais e das 
músicas destacando o valor acessível das 
aulas. Segundo ela, estudar Inglês é uma 
maneira a mais de exercitar a mente e se 
prevenir para o envelhecimento.

Denise Márcia Carneiro, diretora do 
NUTEC, que também não perde uma 
aula da professora Maria Spínola, des-
taca a disponibilidade da professora em 
tirar dúvidas e responder perguntas mes-
mo fora da aula ou do programa.

Segundo Lewandowski, 
Judiciário quer aumento, 

mas governo federal 
tenta adiar reajuste
O presidente do Supremo, Ricardo 

Lewandowski, admitiu nesta segunda-feira, 
18, que o governo quer adiar para 2016 a 
primeira parcela do reajuste salarial esca-
lonado para categorias do Judiciário, mas 
ressaltou que é apenas “uma proposta” 
que está na mesa de negociação e que o 
Judiciário ainda tenta uma recomposição 
“emergencial” para este ano.

“Existe uma contraproposta sim (do go-
verno) de que eventualmente a primeira 
prestação deste plano de cargos e salários 
se dê apenas em janeiro de 2016, mas 
é apenas uma proposta. Outra proposta 
que estamos negociando com Executivo e 
Legislativo é uma recomposição das per-
das salariais de forma emergencial”, disse 
e afirmou que houve uma sinalização do 
governo de que algum reajuste para a cate-
goria pode ser cedido em breve.

O ministro ressalvou que a categoria 
não é insensível ao momento de ajuste por 
que passa o País. “Nós compreendemos 
que vivemos um momento econômico di-
fícil no País e claro que as expectativas 
têm que ser moduladas com relação às 
medidas de ajuste fiscal propostas pelo 
governo. O Judiciário, afinal, não é uma 
ilha”, afirmou.

Lewandowski argumentou, porém, que 
é possível chegar a uma solução interme-
diária entre Judiciário e Executivo. “Claro, 
nós precisamos sempre (da recomposição 
de perdas por inflação). Quem é que não 
precisa pagar o supermercado, já que 
houve aumento dos produtos? Então os 
nossos servidores estão se ressentindo 
disso e, se for possível uma recomposi-
ção das perdas salariais este ano, será 
evidentemente bem-vinda.”

O presidente do Supremo ressaltou ain-
da que o que foi aprovado na Câmara é 
mais que um simples reajuste para servi-
dores do Judiciário, mas um plano “orgâ-
nico e sistêmico” para melhorar a gestão 
do setor.

Desde o fim do ano passado, servidores 
do Judiciário se manifestam por reajustes 
para recompor perdas salariais referentes 
à inflação. Lewandowski e Rodrigo Janot, 
procurador-geral da República, vêm pedin-
do ao Executivo que atenda à categoria.

Fonte:Agência Estado

Justiça Federal em Feira de Santana garante 
direito de propriedade a moradora que 
reside em imóvel urbano há 60 anos 

O juiz federal substituto Flávio Marcon-
des Soares Rodrigues, da 2ª Vara da Subse-
ção Judiciária de Feira de Santana, julgou 
procedente pedido formulado em ação de 
usucapião urbana, para reconhecer a pro-
priedade de imóvel residencial em favor de 
Maria Maura Sena, que o possui, sem opo-
sição, há 60 anos. Parte do referido imóvel 
situa-se na antiga faixa de domínio da linha 
férrea outrora explorada pela extinta Rede 
Ferroviária Federal, encravado no bairro 
Tomba, o mais populoso da cidade.

O processo já tramitava desde 1987, 
inaugurado na justiça estadual em Feira de 
Santana e na sua sentença, o magistrado 
contextualizou o histórico da ocupação, 
destacando que o Ramal ferroviário em 
Feira de Santana, teria sido extinto desde 
1975 e que não operava com passageiros, 
pelo menos, desde 1964. 

Ressaltou que, diante da elevada den-
sidade demográfica de Feira de Santana e 
da deliberada ausência da continuidade da 
prestação do serviço de transporte públi-
co ferroviário pela extinta RFFSA, nasceu 
e se desenvolveu o bairro Tomba, o mais 
populoso da cidade, com uma população 
estimada de mais de 55 mil moradores.

O magistrado anotou que, desde antes 
do ajuizamento da demanda, não se obser-

va mais nenhum vestígio indicativo da ex-
teriorização do domínio por parte da extinta 
RFFSA ou a possibilidade fática de fruição 
ou utilização dos terrenos invadidos (casas, 
comércios e vias públicas municipais), por 
parte da União. Valeu-se, também, de pa-
recer da Superintendência do Patrimônio 
da União informando “que todo o trecho 
encontra-se ocupado (invadido) por parti-
culares e vias públicas”.  Ainda “que no 
Plano Nacional de Viação – Ferrovias, não 
consta nenhuma informação de projeto de 
construção de ferrovia para a cidade de 
Feira de Santana”.

Ponderou a sentença que é sobre essa 
realidade inafastável que tem que ser cons-
truída a norma do caso concreto, e não pela 
literalidade do art. 1º da Lei n. 6.428/77, 
que remete ao Decreto-Lei n. 9.760, de 
5/9/1946, no sentido da vedação da usu-
capião dos bens originariamente integrantes 
do acervo das estradas de ferro incorporadas 
pela União à Rede Ferroviária Federal S.A. 

O magistrado desenvolveu a tese da 
Não-recepção circunstancial do art. 1º da 
Lei n. 6.428/77. Discorreu que, embora 
entenda que em cirscunstâncias normais, 
dentro de uma aferição lógica da faticidade, 
os terrenos originários de incorporação de 
estrada de ferro são insuscetíveis de usu-

capião, e assim, manifestando juízo favo-
rável acerca da recepção válida da aludida 
norma pela Constituição, ressaltou que, em 
circunstâncias anormais, como a verificada 
nos autos, tal norma não encontra lastro 
constitucionalmente válido para aplicação.

Destacou o magistrado que a ordem 
jurídica não tolera conviver com o caos. 
Na hipótese de ser mantida a ortodoxia 
interpretativa, verificada pela literalidade 
da norma, ter-se-ia a absurda situação de 
ver centenas de moradores do bairro mais 
populoso da cidade privados, como de fato 
estão, de fruir e dispor livremente de seus 
bens possuídos por décadas, apenas por 
apego a injustificável formalismo destoante 
da realizada sensível. 

Finalizou argumentando que a solução 
não poderia ser diferente, porquanto atenta 
contra a razoabilidade deixar de reconhe-
cer, pela usucapião, a propriedade do bem 
imóvel em posse da autora há 60 anos, 
cuja pretensão tramita por quase 30 anos 
no Judiciário, apenas em razão de remo-
ta e fictícia alegação de afetação do bem 
por extinta sociedade de economia mista, 
sobretudo, quando este imóvel possui rele-
vante função social para a requerente, eis 
que efetiva o seu direito à moradia e à ma-
nutenção dos laços comunitários.


