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Aniversariantes
Hoje: Rosana Maria Andrade Macha-
do (19ª Vara), Valter de Freitas Gomes 
Junior (20ª Vara), Daniela Dias Soares 
Malta (Itabuna) e Jasson Pereira Leite 
(7ª Vara). Amanhã: Tiago Falcão Bor-
ja de Oliveira Correia (7ª Vara), Afra-
nio Cardoso da Silva (6ª Vara) e Ana 
Cristina Montalvao Campos (12ª Vara). 
Domingo: Advalk Paulo Ferreira (Itabu-
na) e Samir Jesus de Souza (Nucgp). 
Segunda-feira: Francisco Luiz Eugênio 
Moreira Silva (Juazeiro), Cristina Furta-
do da Conceiçao (21ª Vara), Marcia Sil-
veira Dias (Nuasg), Bruno Miguel San-
tos Ferreira Cardoso (Turma Recursal) e 
Leticia dos Santos da Silva (Cejuc).

Parabéns!

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal 
Fábio Moreira Ramiro, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, 
revisão e impressão: Serviço de Comunicação So-
cial - SERCOM. Encarregada: Rita Miranda. Dia-
gramação e redação: Rodrigo Sarmento Silva dos 
Santos. Tiragem: 4 exemplares. Telefones: (71) 
3617-2616. Endereço: Av. Ulysses Guimarães, 
2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: portal.trf1.jus.
br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Dia 20 tem IX Fórum Jurídico da Esmaf com 
mediação do desembargador Wilson Alves

TRF1 realiza pesquisa 
sobre o ambiente 

de trabalho para as 
mulheres na Justiça 
Federal da 1ª Região

O Tribunal Regional da 1ª Região 
promove, até o proximo dia 20 de julho, 
pesquisa sobre o ambiente de trabalho 
para as mulheres, e,  tem por finalidade 
coletar informações sobre quais são as 
principais dificuldades, vantagens e ne-
cessidades das mulheres Justiça Federal 
da 1ª Região.

A pesquisa foi lançada durante o 
evento  1º webinário, promovido pela Co-
missão de Estudos Sobre a Participação 
Feminina da Justiça Federal da 1ª Região 
(Comissão TRF1 Mulheres) no dia 10 de 
julho, e foi transmitido em tempo real via 
Teams e YouTube do TRF1.

A pesquisa, destinada às desembar-
gadoras, juízas, servidoras, ocupantes 
de cargo em comissão, terceirizadas e 
estagiárias do 1º e 2º graus da Primeira 
Região, poderá ser acessada por meio do 
link: https://bit.ly/2Onu9J8. Participe!

As inscrições para o IX Fórum Jurídico 
da Escola de Magistratura Federal da Pri-
meira Região (Esmaf) podem ser realiza-
das até 20 de julho, data do evento, que 
terá início às 9h. O webinário, destinado a 
membros e servidores do TRF1 e de outros 
órgãos, além de professores, estudantes 
e o público em geral, será on-line sob o 
tema central: “Os Precedentes Vinculantes 
e seus impactos no sistema de justiça”.

A coordenação pedagógica é do di-
retor da Esmaf, desembargador federal 
Souza Prudente; do vice-diretor da Es-
maf, desembargador federal Wilson Alves 
de Souza; do coordenador-pedagógico da 
Esmaf, juiz federal Pedro Felipe de Oli-
veira Santos, e do assessor especial da 

Presidência do Superior Tribunal Federal 
(STF), Alexandre Freire.

O desembargador federal Wilson Al-
ves de Souza também mediará o even-
to, que terá transmissão simultânea pela 
plataforma Teams e pelo canal do YouTu-
be da Esmaf.

A conferência de abertura será às 
9h20, com apresentação do tema: “Pre-
cedentes à brasileira e modulação na 
alteração da jurisprudência firme ou de 
precedentes vinculantes” e será apresen-
tada pela livre-docente, doutora e mes-
tre pela PUC-SP e professora dos cursos 
de mestrado e doutorado em Direito na 
PUC-SP Teresa Arruda Alvim.

Em seguida, às 9h50, apresenta-se o 
doutor em Direito da PUC–SP e assessor 
especial da Presidência do STF, Alexan-
dre Freire, sobre: “Repercussão geral da 
questão constitucional e julgamentos re-
petitivos – teoria e dinâmica”.

“A efetiva integração entre as instân-
cias judiciais e o modelo prático de pre-

cedentes brasileiros” é o assunto a ser 
falado às 10h10, pelo assessor-chefe 
da Coordenação do Núcleo de Gerencia-
mento de Precedentes do STJ, Marcelo 
Ornelas Marchiori.

Sofia Temer, doutora e mestre pela 
UERJ, membro do Instituto Brasileiro de 
Direito Processual (IBDP) e advogada no 
escritório Gustavo Tepedino Advogados 
apresentará, às 10h30, o seguinte tópi-
co: “IRDR e IAC como instrumentos de 
formação de precedentes no sistema de 
justiça”.

E encerrando o IX Fórum Jurídico, às 
10h50, o desembargador federal Néviton 
Guedes, mestre em Direito pela UFSC e 
doutor em Direito pela Universidade de 
Coimbra, apresenta a conferência de en-
cerramento com o tema “Efeito Vincu-
lante no Controle de Constitucionalidade 
Abstrato”.

Para se inscrever no evento é neces-
sário enviar um e-mail para: esmaf@trf1.
jus.br.

Confira os destaques do 
programa Inteiro Teor 
deste fim de semana
A dependência química é um proble-

ma de saúde pública que afeta não so-
mente o usuário, mas toda a família. Foi 
por isso que um servidor público pediu a 
transferência de cidade para ficar perto 
da filha e, assim, poder acompanhar o 
tratamento dela em uma clínica de de-
pendentes químicos. Mas o pedido dele 
teve que chegar ao TRF1 para ser aten-
dido. O Tribunal se valeu do “princípio da 
proteção à família” na análise do caso.

Essa é uma das reportagens do pro-
grama Inteiro Teor que vai ao ar neste 
fim de semana. Outra é sobre o processo 
de uma empresa que conseguiu no TRF1 
a reabertura da conta-corrente que havia 
sido encerrada sem aviso prévio. Segun-
do a Corte, é necessário que haja tempo 
razoável para que o correntista possa re-
organizar sua vida financeira.

E tem ainda uma reportagem sobre 
relacionamentos. Namoro ou união es-
tável? O que os diferencia? Uma mulher 
tentou comprovar união estável no INSS 
para receber pensão por morte do com-
panheiro, mas não conseguiu a preten-
são. O desfecho dessa história vai ao ar 
na TV Justiça no sábado, dia 18 de ju-
lho, às 11h, com reprise no domingo, dia 
18, no mesmo horário.

O Inteiro Teor é uma produção da As-
sessoria de Comunicação Social do TRF1. 
Após a exibição na TV, o programa fica 
disponível no canal do TRF1 no YouTube.


