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Aniversariantes
Hoje: André Luiz Limoeiro Carvalho 
(Itabuna), Sandra Ramos Cerqueira 
(9ª Vara), Brenda Barreto Pedreira Lo-
pes (5ª Vara), Jeferson Santos da Sil-
va (Coordenação dos JEFs) e Luciano 
Cézar Gomes Azevedo Filho (7ª Vara). 
Amanhã: Lucileide Gama Lima Oliveira 
(Paulo Afonso), José Joaquim Medrado 
Neto (NUASG), Raimundo José Leite 
Mendes Riccio (NUCJU), Sérgio Pereira 
Assunção (Teixeira de Freitas) e Albani 
Barroso de Aquino (Campo Formoso).
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Estão abertas até hoje as inscrições 
para o Processo Seletivo Permanente de 
Remoção para a nova vara federal previs-
ta para Salvador.

Segundo o Edital/Diges/Secre 068, de 
4/11/2003, o pedido de inscrição deve 
ser instruído, no Sistema de Recursos 

Remoções para nova vara federal em Salvador
Humanos, com as seguintes informações, 
a serem prestadas pela área de Cadastro 
de Pessoal:

a) ter o servidor, residente na locali-
dade de destino, cônjuge, companheiro 
ou dependente que viva às suas expen-
sas e conste em seus assentamentos 
funcionais, previamente à inscrição do(a) 
servidor(a) no processo seletivo; b) não 
ter o servidor sofrido penalidade de ad-
vertência no último ano ou de suspensão 
nos três anos anteriores ao pedido; c) não 
estar o servidor indiciado em sindicância 
ou respondendo a processo administrati-
vo disciplinar;

Havendo número de interessados su-
perior ao das vagas, serão adotados os 
critérios de classificação constantes da 
Res. 12/2011-TRF1.

As inscrições para concorrer às re-
moções relativas às vagas previstas na 
Resolução 20/2013-TRF1 deverão ser 
efetuada até hoje, 11/11/2013.

Será considerada a lista de classifi-
cação apurada pela Divisão de Cadastro 
de Pessoal com a situação verificada em 
11/11/2013 para formação da lista de 
concorrentes às remoções, sendo rever-
tida para concurso público as vagas que 
não tiverem servidores inscritos no pra-
zo previsto.

Os cargos que não forem preenchidos 
nos termos do Edital serão providos por 
candidatos habilitados em Concurso Pú-
blico para Provimento de Cargos na Jus-
tiça Federal de Primeiro e Segundo Graus 
da Primeira Região, destinando-se a vaga 
seguinte a servidor selecionado no PSPR.

Festa na DIREF
A Direção do Foro esteve em festa na última segunda-feira, 5/11, para comemorar 

o aniversário de Ana Cláudia Xará. Os colegas fizeram questão de comparecer para 
desejar muitas felicidades a uma das servidoras mais queridas da Justiça Federal. Em 
seu discurso, a aniversariante agradeceu a Deus por ter lhe proporcionado as suas três 
famílias: a primeira, o núcleo inicial com os pais e irmãos, a segunda a que ela formou 
com o marido e as duas filhas, e a terceira, a família da Justiça Federal, lembrando 
que irá completar 20 anos trabalhando nesta casa.

A comemoração contou, ainda, com a presença da desembargadora federal Neuza 
Alves da Silva e do diretor do Foro, juiz federal Ávio Novaes, que falou sobre a satis-
fação de pode contar com Ana Cláudia em sua assessoria, uma pessoa de docilidade 
ímpar e competência exemplar.

A 2ª Turma do TRF1 entendeu, por 
unanimidade, que o INSS errou ao sus-
pender, sem o devido procedimento ad-
ministrativo, a aposentadoria concedida 
a um segurado, confirma sentença da 
Vara de Ilhéus.

O beneficiário procurou a Justiça Fe-
deral, em 2007, para contestar a sus-
pensão da aposentadoria rural por idade, 
imposta pelo INSS devido a suspeitas de 
irregularidades na concessão do benefício 
previdenciário. Após ganhar a causa em 
primeira instância, os autos chegaram ao 
Tribunal em forma de remessa oficial.

A relatora, desembargadora federal 
Neuza Alves, deu razão ao autor. No 
voto, a magistrada frisou que o INSS 
tem a prerrogativa legal de suspender ou 

TRF1 mantém sentença
da Vara de Ilhéus e proíbe

suspensão de aposentadoria
cancelar os benefícios diante da consta-
tação de que a concessão ocorreu de for-
ma ilegal ou irregular. Pontuou, contudo, 
que o procedimento administrativo deve 
sempre preceder a tomada de decisão. “A 
jurisprudência exige o prévio, pleno e de-
finitivo combate administrativo antes do 
ato oportuno ríspido da cessação do gozo 
do benefício”.

Para reforçar o entendimento, a rela-
tora citou decisões anteriores do Tribu-
nal, todas no mesmo sentido. Com isso, 
o beneficiário deverá receber todas as 
parcelas atrasadas, desde o ajuizamento 
do processo judicial, acrescidas de juros 
de mora e de correção monetária basea-
da nos índices do Manual de Cálculos da 
Justiça Federal.

Afirmação de estado 
de pobreza é suficiente 

para justiça gratuita
A 2ª Turma do TRF1 concedeu a uma 

mulher os benefícios da justiça gratuita 
que devem ser concedidos a pessoas 
que não possuem condições de arcar 
com as custas do processo sem prejuízo 
do sustento próprio ou de sua família, 
desde que não exista prova em sentido 
contrário.

Trata-se de agravo de instrumento 
interposto contra a decisão que julgou 
deserto o recurso de apelação interpos-
to pela agravante. E em suas razões, a 
agravante alega que não houve aprecia-
ção do pedido de justiça gratuita, razão 
pela qual não poderia o juiz de primeiro 
grau deixar de receber a apelação sob o 
fundamento de deserção.

A desembargadora federal Neuza Al-
ves, reconheceu que “os benefícios da 
justiça gratuita devem ser concedidos 
à parte que declarar não possuir condi-
ções de arcar com as custas do processo 
sem prejuízo do sustento próprio ou de 
sua família, desde que não exista prova 
em sentido contrário”.

A magistrada frisou, ainda, que bas-
ta uma simples afirmação do estado de 
pobreza para a obtenção do benefício, 
embora possa o juiz indeferir o pleito 
caso tenha fundadas razões para tanto, 
nos termos do art. 4º, § 1º, da Lei n. 
1.060/50.

Ademais, complementou afirmando 
que “no caso, a(o) agravante juntou aos 
autos declaração de que não possui con-
dições de arcar com os ônus processuais 
sem prejuízo do sustento próprio e de 
sua família. Outrossim, a parte agravada 
não trouxe aos autos elementos hábeis 
para afastar a presunção de miserabili-
dade da agravante”.

Com estas considerações, a relatora 
deu provimento ao agravo de instrumen-
to para conceder o benefício da assistên-
cia judiciária gratuita, bem como para 
garantir o processamento da apelação in-
terposta nos autos originários.

Cuidado com 
privacidade protege 
crianças na Internet
A Internet é repleta de conteúdo 

impróprio para crianças, mas isso 
não elimina o fato de que os peque-
nos estão cada vez mais conectados 
e acabam sendo alvo fácil para arma-
dilhas virtuais. Mas não é preciso (e 
nem possível) privá-los de acessar a 
rede que tem muitas ferramentas úteis 
para eles. Alguns cuidados podem e 
devem ser tomados para fornecer um 
ambiente seguro para a navegação das 
crianças na Internet.

1. Converse com as crianças so-
bre cibercrime – Há dicas valiosas em 
artigos voltados especificamente para 
o Facebook. É importante que o res-
ponsável deixe claro que não castiga-
rá caso ocorra algum deslize na web. 
Desta forma, a criança se sentirá mais 
segura para contar quando tiver infec-
tado sem querer o computador.

2. Ensine seu filho a se deslogar 
de qualquer sistema – Grande parte 
do cyberbullying é cometido por ami-
gos ou familiares com acesso à conta 
da criança. Ensine-as a finalizarem a 
sessão de qualquer sistema em que 
estiverem logados e a não comparti-
lhar senhas. Altere as configurações de 
privacidade da rede social. Crianças e 
adolescentes compartilham muitas 
informações pessoais. Peça para seu 
filho acessar as configurações de pri-
vacidade da conta e crie restrições. Ao 
fazer as limitações, como tornar fotos 
visíveis apenas para amigos, explique 
as consequências benéficas desses 
atos. De tempos em tempos, verifique 
se as configurações permanecem.

Fonte: G1
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