
EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Judiciária 
do Estado da Bahia. Supervisão, redação, revisão, fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. Diagrama-
ção e Impressão: Gésner Braga - SETEDI. Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento - SECOS. Tiragem: 
25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Aniversariantes  
Hoje:  Luciana Otero (2ª Vara), Denise 
Oliveira (Jequié) e Rafael Castro Gar-
cia (NUCRE). Amanhã: Daniela Bastos 
Pacheco (Ilhéus), Raimundo José Ha-
gge de Almeida (Teixeira de Freitas), 
Rovilson Fernandes Ribeiro (Vitória da 
Conquista), Janete de Souza Goes Silva 
(Paulo Afonso).

Parabéns!!!

TRF1 confirma sentença 
da 16ª Vara que autorizou 

viagem de menor ao exterior
Por unanimidade, a 6ª Turma do TRF1 

confirmou sentença da 16ª Vara, de auto-
ria do seu então titular, juiz federal Paulo 
Roberto Pimenta, que afastou a exigência 
de reconhecimento de firma no documento 
de autorização para que um menor pudes-
se realizar viagem internacional na compa-
nhia de um de seus pais. 

A mãe de um menor de idade impetrou 
mandado de segurança contra ato do Dele-
gado da Polícia Federal do Aeroporto Inter-
nacional de Salvador, que impediu o embar-
que de seu filho para viajar ao exterior na 
companhia do pai sem o reconhecimento de 
firma no formulário de autorização materna 
para viagem de menores, conforme exigên-
cia da Resolução 74/2009, do CNJ.

O Juízo de primeiro grau concedeu a 
segurança para autorizar a viagem do me-
nor na companhia do pai. Na sentença, o 
magistrado sustentou que “a exigência da 
formalidade do reconhecimento de firma 
torna-se desarrazoada diante do contexto 
fático trazido a este Juízo. Isto porque, 
àquela época, devido à decretação do re-
cesso forense, os cartórios competentes 
para exarar a autenticação da firma não se 
encontravam em funcionamento regular”. 

Ainda de acordo com o juiz federal, 
“este ato formal pode ser suprido quando 
a autorização for subscrita pela própria 
genitora na presença de um dos prepos-
tos da Polícia Federal. Tal iniciativa é 
meio idôneo para autorizar o embarque 
do menor”.

Em seu voto, o relator, desembargador 
Jirair Meguerian esclareceu que, segundo 
o STJ, a liminar deveria ter sido rejeitada. 
“Para que um menor possa empreender 
viagem internacional na companhia de um 
dos pais, é necessário que o acompanhan-
te apresente, em substituição à autorização 
judicial, autorização expressa do outro ge-
nitor com firma reconhecida, não suprin-
do a formalidade a simples assinatura de 
autorização perante autoridade da Polícia 
Federal”, diz o Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, ponderou o magistrado, “a ini-
cial foi protocolizada no dia 25/10/2010 e 
a medida liminar concedida e cumprida no 
mesmo dia, razão pela qual não há bem 
jurídico a ser tutelado nesse momento pro-
cessual, hipótese que enseja a aplicação 
da teoria do fato consumado e a manuten-
ção da sentença de primeira instância”.

Fonte: TRF1

A Subseção de Ilhéus realizou treina-
mento para o descarte de documentos. A 
iniciativa conta com o apoio da Diretoria 
do Foro e da Secretaria Administrativa. O 
treinamento foi ministrado pelo servidor 
Marcos Rocha, da Seção de Cálculos do 
NUCJU, com a participação de servidores 
das subseções de Ilhéus e Itabuna 

O juiz federal da Subseção de Ilhéus, 
Lincoln Pinheiro Costa, também parti-
cipou do treinamento. Em sequência foi 
criada,  por meio da Portaria/DISUB n. 
06, de 12/09/2014, a Comissão de Ava-

TNU mantém ampliação 
do período de graça 
de segurada do INSS
 A ampliação do período de graça por 

mais 12 meses para uma beneficiária de 
Santa Catarina foi confirmada pela Turma 
Nacional de Uniformização dos JEFs. Com 
a decisão, o INSS será obrigado a reconhe-
cer que a autora da ação estava na condi-
ção de segurada de 2009 a 2011, período 
em que teve o auxílio-doença suspenso e 
ficou desempregada. 

A autora trabalhou com serviços gerais 
até 2003, quando então passou a receber 
auxílio previdenciário devido a sua incapaci-
dade laborativa. À época, ficou comprovado 
que ela era portadora de doenças psiquiátri-
cas. Em 2009, no entanto, o INSS decidiu 
suspender o pagamento do benefício, após 
realizar uma nova análise do caso e concluir 
que a segurada apresentaria condições de 
trabalhar. Contudo, em 2011, uma nova 
perícia constatou que a segurada, mais uma 
vez, sofria de “transtorno depressivo recor-
rente episódio atual moderado/grave”.

O INSS negou o restabelecimento do 
auxílio-doença ou a concessão de aposen-
tadoria por invalidez sob a justificativa de 
que ela já ultrapassara o período de graça 
que consiste no tempo em que o indivíduo, 
sem contribuir para o sistema, não perde a 
sua condição de segurado. Na maioria das 
situações, o segurado mantém essa con-
dição por apenas 12 meses. Porém, esse 
prazo pode ser acrescido de mais 12 meses 
se comprovado o desemprego.

Na Seção Judiciária de Criciúma e na 2ª 
Turma Recursal de Santa Catarina a autora 
obteve decisões favoráveis. O INSS recorreu 
à Turma Nacional e o relator, juiz federal 
Bruno Carrá, entendeu que no julgamento 
do caso deveria ser observada a Súmula 27, 
de 2005, a qual orienta não haver impedi-
mento a que o desemprego seja comprova-
do por outros meios admitidos em Direito, 
mesmo que o segurado não apresente o re-
gistro no Ministério do Trabalho. Segundo o 
magistrado, a Turma Recursal de Santa Ca-
tarina declarou a existência de “farta prova 
nos autos, sem oposição do INSS, de que a 
autora possa usufruir da ampliação do pe-
ríodo de graça”.

“Tendo as instâncias ordinárias con-
cluído que as provas contidas nos autos, 
inclusive a pericial, demonstraram a inca-
pacidade da segurada para o desempenho 
de qualquer atividade, assim como o seu 
desemprego e tendo deferido a extensão 
do período de graça por mais 12 meses, 
(...), conheço do pedido de uniformização, 
mas lhe nego provimento, mantendo ínte-
gro o acórdão recorrido”, concluiu o relator 
em seu voto.

Subseção de Ilhéus instala Comissão 
de Avaliação e Gestão Documental

liação e Gestão Documental – CAGED/
Ilhéus com atividades iniciando em 1º/10 
até 19/12/2014 com duas horas diárias 
dedicadas aos trabalhos. 

Segundo o juiz federal Lincoln Pi-
nheiro Costa, a meta é atingir cerca de 
uma tonelada de papel para descarte. A 
Comissão é formada pelos servidores Is-
rael Santos (coordenador), Heber Freire 
Santos, Ádina Teles, Lélio Furtado, Aureo 
Büttenbender, Murilo Nascimento, Lycia 
Maria Nora, Fátima Martins e Marco An-
tonio Soares.

Edição n. 4.146. Salvador – Bahia. Segunda-feira, 06/10/2014.
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JFH adere novamente 
ao Outubro Rosa

A partir desta edição e até o final 
de outubro o Justiça Federal Hoje es-
tará, como nos anos anteriores, colorido 
de rosa em homenagem ao movimento 
“Outubro Rosa”, de conscientização so-
bre a prevenção do câncer de mama. 

A HISTÓRIA DO MOVIMENTO

O movimento popular conhecido 
como Outubro Rosa é comemorado em 
todo o mundo. O nome remete à cor do 
laço que simboliza a luta contra o câncer 
de mama e estimula a participação da 
população, empresas e entidades. 

O Outubro Rosa remonta à última 
década do século 20, quando o laço 
cor-de-rosa foi lançado pela Fundação 
Susan G. Komen for the Cure e distribuí-
do aos participantes da primeira Corrida 
pela Cura, realizada em Nova York, em 
1990 e, desde então, promovida anual-
mente na cidade (www.komen.org). 

Em 1997, entidades das cidades de 
Yuba e Lodi, nos Estados Unidos, come-
çaram efetivamente a comemorar e fo-
mentar ações voltadas a prevenção do 
câncer da prevenção pelo diagnóstico 
precoce. Para sensibilizar a população,  
as cidades se enfeitavam com os laços 
rosas. Depois surgiram outras ações 
como corridas, desfile de modas com 
sobreviventes de câncer de mama etc. 
(www.pink-october.org).

A iluminação em rosa de monumen-
tos, prédios públicos, pontes etc. surgiu 
posteriormente e foi uma forma prática 
para que o Outubro Rosa tivesse uma 
expansão cada vez mais abrangente 
para a população e que pudesse ser re-
plicada em qualquer lugar.

A popularidade do Outubro Rosa al-
cançou o mundo de forma bonita, ele-
gante e feminina, motivando e unindo 
diversos povos em torno de tão nobre 
causa. Assim, a iluminação em rosa tor-
nou-se uma leitura visual, compreendida 
em qualquer cidade no planeta.                   
          

Fonte: www.amucc.com.br


