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Aniversariantes
Hoje: Rita Liliana Paim Senna (NU-
CRE), Diana Garcia da Silva Boccane-
ra (15ª Vara), Josebelle Sousa Pereira 
(Alagoinhas), Suzane Queiroz de Melo 
Fontes (2ª Vara), Eládio Barreto Souza 
Filho (13ª Vara) e Diogo Nascimento 
(ASSERJUF). Amanhã: Ilton Viera Leão 
(Tribunal de Justiça) e Guilherme Telles 
Filho (Áquila). Domingo: Gilson Fran-
cisco Damacena (10ª Vara), Valtercilia 
Cardoso dos Santos (NUCRE), Moisés 
de Jesus (Stefanini) e Cláudio Luiz dos 
Santos Rosário (Áquila).Segunda-feira: 
Loiana Costa e Silva (Guanambi), Isa-
bela Maria Gonsalves Mendes  (Feira de 
Santana), Kátia Cristina Oliveira Lopes 
(6ª Vara), Iedo José Rios de Oliveira 
(Campo Formoso), Whallisson Ribeiro 
Frota (Guanambi), Helga dos Humildes 
Almeida (Teixeira de Freitas), Mariana 
Portela Morales (1ª Vara), Francisco 
Antonio da Silva Filho (NUCJU), Ely 
Marcos Pereira do Nascimento (Ilhéus), 
Geovana Cristina Leite de Castro Flo-
res (6ª Vara), Elizabete Ramos da Cruz 
Santos (Express Clean), Rita de Cássia 
Batista Bispo(Stefanini) e Mário Sérgio 
Santos de Jesus (Áquila). Parabéns!!!

Juiz federal João Paulo 
Pirôpo concorre ao 

Prêmio Innovare 2014
O juiz federal da Subseção Judiciária 

de Paulo Afonso, João Paulo Pirôpo de 
Abreu, está concorrendo ao Prêmio Inno-
vare 2014, na categoria “Juiz Individual”.

O magistrado concorre ao prêmio, por 
conta da apresentação da prática inédita 
intitulada “JEF VELOZ”, conjunto de pro-
cedimentos adotados, desde a sua entrada 
em exercício, em 27 de janeiro do corrente 
ano de 2014,  no âmbito do JEF Adjunto 
da Subseção de Paulo Afonso.

Um dos pontos de destaque da prática 
inovadora adotada pelo magistrado é o en-
curtamento substancial do tempo para jul-
gamento de ações previdenciárias (cerca de 
70 dias, entre o ajuizamento e a sentença), 
além da expedição concomitante de Requi-
sição de Pequeno Valor nas hipóteses de ob-
tenção de conciliação.

O engajamento, o compromisso e a de-
dicação dos servidores e estagiários  têm 
se mostrado, igualmente, essencial para o 
valoroso êxito da iniciativa processual do 
magistrado, prática esta prestes a comple-
tar três meses de implementação, no JEF 
Adjunto daquela Subseção.

Margem da Palavra
Homenagem ao nosso catingueiro Jaldo Caribé

Os momentos que passamos foram de profundo contentamento, 
na prática de uma filosofia que deixa a vida me levar e deixa a 
tristeza pra lá! 

Nunca presenciei Jaldo Caribé discutindo fervorosamente, mas com mansidão, 
com risos e sutilezas de construção de uma amizade, de companheirismo, de agra-
decimento, e de lutas!

Não havia forma pronta, mas o improviso de um debate e uma certeza de que 
a vida é a única que tem um ponto final, contrariado por muitos que acreditam na 
ressurreição da alma ou na presença de um espírito maior. Nesta vida é compreen-
sível, porque não sabemos o acordar de um sono profundo, porque não acordamos, 
dormimos sempre e a vida continua para os pobres viventes, onde exaltamos os ricos 
mortais!  

Mas a vida é esta que vivemos. 
No dia-a-dia, profunda e rasa, gran-
de e pequena, rica e pobre, felicidade 
e tristeza, doce e amarga, coletiva e 
singular, fartura e pobreza, saudável e 
ferido, dando importância maior para 
isso e menos para aquilo, buscando o 
entendimento, a conciliação e a paz 
entre os viventes! 

As relações construídas ao longo 
dos mandados judiciais foram tantas, 
de mega importância, que num certo 
dia, afirmou que não gostaria e não sa-
beria fazer outra coisa melhor, senão 
cumprir mandados e que a sua liber-
dade está relacionada diretamente ao 
prazer de viver e fazer cumprir!

Estar nas ruas era o reflexo de sua 
alegria, que mesmo depois de um 
diagnóstico ruim, não pensava em 
deixá-las e contribuir consigo mesmo para uma mente e corpo mais sadio e para os 
companheiros de zona e de central, sendo forçado a se afastar em função da saúde e 
da vida. A decisão em deixar as ruas não foi fácil, e a saída lhe doeu muito, porque 
os sentimentos de cura, para sempre acreditar na vida e vida em abundancia!

Estamos tristes porque sentimos a sua ausência, choramos porque dividimos a 
sua dor, e também porque todos passarão, mas o consolo vem pela manhã quando 
falamos de amor, de vida, de paz e de lembranças de nós, dois, três, quatro e cinco 
que ficaram pra contar a sua história!  

Os Oficiais de Justiça desta casa choram a sua partida...
Obrigado Jaldo Caribé, porque existiu e existirá entre nós!  

Francisco Filho - Oficial de Justiça Avaliador

TRF1 reforma sentença da Subseção de Vitória 
da Conquista autorizando levantamento 

do FGTS por estatutário ex-celetista
A decisão unânime da 6ª Turma do 

TRF1 reformou a sentença da Subseção 
Judiciária de Vitória da Conquista, que ne-
gara o saque do FGTS por não se enqua-
drar, a trabalhadora, em qualquer hipótese 
do artigo 20 da Lei Federal n. 8.036/90.

A autora comprovou que trabalhou 
pelo regime celetista, para o município de 
Condeúba, por meio de documentos como 
cópia da carteira de trabalho e extratos 
dos depósitos, demonstrando o vínculo de 

emprego com o município desde março de 
1999 até a sua admissão no novo regime 
jurídico, em 2009; passando então para o 
regime jurídico estatutário municipal (Lei 
n.º 794/10).

A requerente alegava que tinha direito 
líquido e certo ao levantamento do valor 
depositado, pois o contrato de trabalho foi 
extinto por alteração do regime jurídico de 
celetista para estatutário. Além disso, a 
trabalhadora explicou que os depósitos e a 
própria lei do regime estatutário municipal 
são suficientes para provar a sua titularida-
de da conta.

A Caixa alegou que a mudança de regi-
me de trabalho não caracteriza desempre-
go e por isso a autora não teria direito ao 
saque do FGTS. O relator, desembargador 
federal Jirair Aram Meguerian, aceitou os 

argumentos da servidora com base no en-
tendimento do STJ e do próprio TRF1. Para 
o magistrado, o art. 20 da lei é meramente 
exemplificativo, não podendo o legislador 
prever todas as hipóteses para movimenta-
ção do Fundo. Além disso, o acesso à conta 
independe da inatividade dela no triênio.

“Dessa forma, evidente é o entendi-
mento de que há plausibilidade jurídica 
para o levantamento do saldo da conta 
vinculada ao FGTS nos casos em que ocor-
re alteração no regime jurídico, de cele-
tista para estatutário, independentemente 
da condição de inatividade da conta vin-
culada por três anos”, expôs o relator em 
seu voto.
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Confraternização 
na 22ª Vara

Os magistrados, servidores e estagiários 
da 22ª Vara-JEF promoveram um almoço 
em clima de festa no último dia 11/4 para 
comemorar a finalização dos trabalhos da 
inspeção, registrar o alcance da meta inter-
na e festejar os aniversários dos dois juízes 
da 22ª Vara: Dr. Durval (dia  8) e Dr. Luiz 
(dia 10), bem como do servidor Sandro 
Lobo (dia 4). Foi uma  tarde descontraída e 
regada a música e caruru. 

O juiz federal Durval Carneiro Neto 
agradeceu o apoio do diretor de Secretaria 
e de todos os servidores, tendo em vista 
terem alcançado as metas estabelecidas 
desde o início do ano. Agradeceu também 
as felicitações pela passagem do seu ani-
versário e disse estar muito feliz pelo clima 
harmonioso existente naquela Unidade.

O juiz federal substituto, Luiz Bispo da 
Silva Neto, também agradeceu a todos, 
registrando o excelente trabalho desenvol-
vido pelo diretor da Secretaria, Allan Em-
manuel. O diretor, por sua vez, agradeceu 
aos colegas pelo brilhante trabalho e em 
especial aos magistrados pelas palavras de 
motivação de ambos. Allan garantiu que 
sempre ‘vestirá a camisa’ para que a 22ª 
Vara seja exemplo de desenvolvimento, boa 
prestação jurisdicional e ótimo clima entre 
os colegas.

A animação ficou por conta do Dr. Dur-
val (teclados) e o diretor Allan Emmanuel 
(sax tenor) que, com os integrantes da 
Banda Ficção Sonora (violoncelo e violão), 
embalaram a tarde com pop-rock e blues. 


