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JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje: Tatiana de Almeida Granja (2ª 
Vara), Lindóia Ribeiro de Santana (11ª 
Vara) e Joemisson Pereira de Olivei-
ra (1ª Vara). Amanhã: Adina Sidnay 
Freire Teles (Ilhéus), Vilma Lúcia Soa-
res Farias (Itabuna) Camila das Neves 
Marques (NUCOI), Geane Sena Bastos 
(Bom Jesus da Lapa), Marcus Vinicius 
Gomes Pires (Barreiras) e Marinaldo de 
Andrade Dantas Junior (Áquila). Domin-
go: Lisiane Leide Carvalho dos Santos 
(1ª Vara), Berta Cristina Vieira de Mo-
raes (Itabuna), Pedro Sandes Cerqueira 
Silva (12ª Vara) e Rafaela de Oliveira 
Santos (Feira de Santana). Segunda-fei-
ra: Aline Gonzalez Oliveira de Azevedo 
(18ª Vara), Cynthia Kailanne Veloso de 
Freitas Braz (Itabuna) e Edgard Silva e 
Silva (NUCJU). Parabéns!!!
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15ª Vara seleciona 
analista e técnico para 
funções comissionadas

A 15ª Vara está selecionando analista 
e técnico judiciário para ocuparem funções 
naquela Unidade. Os interessados deverão 
encaminhar um breve currículo para o e-
-mail 15gabju.ba@trf1.jus.br.

Primeira Região na TV 
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 Bacenjud passa por atualizações;

 Assinada resolução que autoriza dele-
gação para prática de atos ordinatórios na 
Primeira Região;

 Presidente do Tribunal recebe represen-
tantes do Sindicato dos Trabalhadores do 
Poder Judiciário Federal do Piauí;

 Na reportagem especial, veja a solenida-
de de instalação de turma recursal perma-
nente e de ratificação de posse na Seção 
Judiciária do Piauí.

 Participe: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

A Subseção Judiciária de Itabuna pro-
moveu no último dia 11/6 um lanche juni-
no especial para a despedida do juiz federal 
substituto da 1ª Vara, que parte para sua 
nova lotaçao, em Brasília, após remoção.

A data foi marcada pelo encontro das 
duas varas da Subseção Judiciária, que de-
dicou ao juiz federal substituto Victor Cre-
tella Passos Silva merecidas homenagens 
pela marcante passagem do magistrado 
que sempre se mostrou dedicado e atento 
às necessidades não somente dos jurisdi-

Subseção de Itabuna se despede 
de juiz federal substituto

cionados da Justiça Federal como de todos 
os servidores que trabalham em ambas as 
Varas da Subseção de Itabuna.

Os votos de muito sucesso na nova 
caminhada do magistrado ecoaram entre 
todos os servidores da Subseção e a juíza 
federal da 2ª Vara, Maízia Pamponet.

Toda a equipe presenteou o juiz Victor 
Cretella com um belo quadro contendo o 
registro fotográfico composto por todos os 
servidores da Subseção.

Emocionado, o magistrado, que é na-
tural de Vitória do Espírito Santo, fez um 
balanço bastante positivo da sua passagem 
pela Subseção de Itabuna onde afirmou ter 
aprendido muito para seguir em seu cami-
nho, mas sempre com a lembrança de sua 
primeira lotação, Itabuna, onde encontrou 
servidores dedicados e extremamente ca-
pacitados.

Ao final, todos puderam experimentar 
os quitutes nordestinos tão próprios das 
festas juninas, deixando Dr. Victor, que se 
despedia, com mais saudades de Itabuna e 
do nordeste brasileiro.

Um até breve foram as palavras finais 
da Subseção de Itabuna.

 6 anos da coluna “Obra-prima da Semana”
A coluna Obra-prima da Semana completa este mês seis anos de existência. Nes-

se período publicamos em nossas páginas 62 obras de arte. No seu 1ª ano, por aqui 
passaram 12 obras de arte dos mestres: Picasso, Portinari, Matisse, Goya, Caravaggio, 
Frida Kahlo, Van Gogh, Vermeer, Klimt, Camille Claudel, Rodin e Bernini. 

No 2º e 3º anos, mais 22 
obras-primas de grandes autores 
foram destacadas, entre eles: Keith 
Haring, Miró, Delacroix, Tassila do 
Amaral, Edward Hopper, Norman 
Rockwell, Diego Rivera, Salvador 
Dali, Rafael Sanzio, Rembrandt, 
Degas, Benvenuto Cellini, Léger, 
Modigliani, Matisse e Braque. 

No 4º ano, destacamos 16 
obras-primas, entre gravuras, 
pinturas e esculturas de artistas 
como Beatriz Milhazes, Pierre e 
Gilles, Volpi, Caribé, Anita Malfa-
ti, Chagall, Giacometti, Cranach, 
Victor Brecheret e Andy Warhol. 

Nos dois últimos anos foram mais 12 obras de artistas como Demian Hirst, Botero, 
Canaletto, Pierre Verger, Manet, Vik Muniz, Romero Brito, Os Gêmeos e Francis Bacon.

A apreciação da arte desenvolve a sensibilidade de descobrir as qualidades da obra 
artística. A partir da arte, educa-se o senso estético. Conhecer um pouco sobre o autor 
e o período em que ele se insere também ajuda a desfrutar da beleza da obra e a sentir 
plenamente todas as emoções que ela provoca. 

Conhecer e aprender a apreciar uma obra de arte é como entrar num nível mais ele-
vado de sensibilidade. Assim, o JFH valoriza a sensibilidade dos seus leitores, contando 
um pouco da história das obras e dos seus criadores. 

Na ilustração acima, veja um mosaico com algumas das obras que já publicamos. 
Desfrute delas.

A 1ª Turma do TRF1 anulou, por unani-
midade, sentença da 1ª Vara desta Seccio-
nal que negou pedido de restabelecimento 
de aposentadoria de trabalhador pela não 
comprovação de tempo de serviço. 

O INSS constatou irregularidades no 
reconhecimento de vínculos empregatícios 
do beneficiário, identificou que o tempo de 
contribuição foi obtido de forma irregular e 
não foi comprovado o exercício de algumas 
atividades em condições especiais. Assim, 
o INSS suspendeu a aposentadoria por 
tempo de contribuição.

Obra-prima da Semana
TRF1 anula sentença da 1ª Vara
e suspensão de aposentadoria 

depende de prova oral
O beneficiário argumentou que os do-

cumentos contrapõem-se à sentença que 
deveria ser anulada, pois não foi colhida 
prova oral.

O desembargador federal Néviton Gue-
des identificou diferenças nas datas de 
admissão, mas que o apelante apresentou 
recibo de quitação referente à relação de 
emprego. Segundo o relator, a jurisprudên-
cia do TRF1: “tem admitido o reconheci-
mento de tempo de serviço fundado em 
início de prova material, corroborada por 
prova testemunhal, ainda que a anotação 
na CTPS do autor seja extemporânea, ca-
bendo ao INSS demonstrar de forma ine-
quívoca a incorreção ou falsidade das in-
formações discriminadas”.

Assim, para comprovar o vínculo empre-
gatício, o magistrado considerou necessária 
a produção de prova oral, pois configuraria 
cerceamento de defesa o julgamento sem 
prova testemunhal. Desse modo, a senten-
ça foi anulada e foi determinado o retorno 
dos autos à 1ª Vara para produção de prova 
oral e prosseguimento do feito.


