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Aniversariantes
Hoje: Simone de Sá Lemos (19ª Vara).
Amanhã: Myrtô Magalhães e Silva 
(SEBIB), Cláudia de Araújo Meirelles 
Soares (3ª Vara), Hildemar Rodri-
gues da Costa (Bom Jesus da Lapa), 
Nadson Sardeiro Coelho (Barreiras), 
Rosemary Gonçalves da Silva (SE-
CAD), Erenaldo Ludovico Chaves 
(Contrate), Ítalo Seal Carvalho Pam-
ponet (7ª Vara), Raphaela Celestino 
Silva (15ª Vara). 

Parabéns!!!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fe-
deral Ávio Mozar José Ferraz de Novaes, diretor 
do Foro da Seção Judiciária do Estado da Bahia. 
Supervisão, redação, revisão, fotos e distri-
buição: Luiz Goulart - SECOS. Diagramação e 
Impressão: Gésner Braga - SETEDI. Tiragem: 
25 exemplares. Telefones: (71) 3617-2616 e 
3617-2793. Fax: (71) 3617-2711. Endere-
ço: Av. Ulysses Guimarães, 2631 – CAB. CEP: 
41213-970. Site: www.jfba.jus.br. E-mail: 
jfh@trf1.jus.br.

Periódicos
da Biblioteca

O periódico abaixo se encontra 
disponível na biblioteca deste fó-
rum. A leitura dos artigos pode ser 
solicitada por meio dos ramais n. 
2606 e 2795.

Revista Síntese de Direito Pre-
videnciário n.57 (Nov-Dez/2013). 
Sumário: • Concessão de benefício 
por incapaci-
dade à pessoa 
que vive com 
o vírus de imu-
n o d e f i c i ê n c i a 
humana (HIV): 
um estudo de 
caso envolvendo 
o assintomático 
– Tatiana Sada 
Jordão; • Be-
nefícios por in-
capacidade - A 
evolução do trato judicial na PFE/
INSS – Laís Fraga Kauss; • Valor 
da pensão por morte – Sérgio Pin-
to Martins; •  O tempo de serviço 
público para efeito de aposentadoria 
inclui o exercício nas empresas pú-
blicas e nas sociedades de economia 
mista – Bruno Sá Freire Martins; • 
Desaposentação e reaposentação – 
aspectos atuais gerais – Dirce Na-
mie Kosugi; • Da não cessação do 
contrato de trabalho pelo advento 
da aposentadoria especial – Maurí-
cio de Carvalho Salviano; • Parida-
de contributiva no Regime de Pre-
vidência Complementar – Leonardo 
Vasconcellos Rocha; • Serviço pas-
sado no fundo contábil sucedido por 
fundo de pensão – Wladimir Novaes 
Martinez.

Sexta Jurídica debaterá 
tema criminal

A Universidade Corporativa da Jus-
tiça Federal da 1ª Região (Unicorp) e a 
Seção Judiciária do Distrito Federal pro-
moverão, amanhã, 28 de março, Sexta 
Jurídica com o tema “Garantismo e in-
vestigação criminal”. 

A palestra será ministrada pelo procu-
rador da República Bruno Calabrich.

O evento ocorrerá no plenário do Edifí-
cio Anexo I do TRF1 às 14h, e será trans-
mitido por videoconferência para toda a 
Primeira Região. Na Seção Judiciária da 
Bahia o evento poderá ser assistido no 
auditório Ministro Dias Trindade.

As sextas jurídicas consistem em 
oportunidade para o aprimoramento e 
atualização jurídica de magistrados e 
servidores, em diversos ramos do Direito.

Aprovação em concurso em outra 
cidade não garante direito a 
acompanhamento de cônjuge

 2ª Turma do TRF1 negou, por unani-
midade, provimento à apelação em que 
uma requerente pretendia o direito à li-
cença para acompanhamento de cônju-
ge. A parte autora recorreu da sentença 
que julgou improcedente seu pedido para 
acompanhar seu marido, aprovado em 
concurso público no Distrito Federal. A 
apelante pretendia ser lotada no DF, onde 
se encontra provisoriamente, e de prefe-
rência no Poder Judiciário.

A autora sustenta que o art. 84, § 2.º, 
da Lei n. 8.112/90 faz jus à referida li-
cença, sendo tal direito maximizado pelo 
princípio da proteção da unidade familiar 
assegurado pelo art. 226 da CF/88.

No entanto, a relatora, desembarga-
dora federal Neuza Alves, entendeu que 

a regra não alcança o caso da presente 
ação, pois se aplica apenas ao acompa-
nhamento do cônjuge servidor público 
que tenha sido deslocado para localidade 
diversa daquela em que ambos são do-
miciliados.

Como o marido da apelante não era 
servidor e deixou a cidade em que vivia 
justamente para assumir o cargo público, 
não há que se falar no princípio constitu-
cional da proteção da unidade familiar. 
“Esta Corte Regional, em casos que tais, 
já decidiu que o direito aqui vindicado 
não se aplica nas hipóteses em que ela 
(unidade familiar) é rompida pelo ser-
vidor ou cônjuge que, voluntariamente, 
toma posse distante de seu domicílio”, 
concluiu a magistrada.

Unicorp da 1ª Região realiza encontro 
de capacitação em Salvador

Teve início na manhã de ontem, no 
Hotel Mercury, o Encontro dos Pólos 
Educacionais da UNICORP, destinado a 
capacitar os representantes e alinhar as 
estratégias de atuação de trabalhos dos 
Pólos na 1ª Região. 

A abertura do evento contou com a 
presença da juíza federal da 14ª Vara, 
Cynthia de Araújo Lima Lopes, repre-
sentando a Direção do Foro; da diretora 
da Secretaria de Recursos Humanos do 
TRF1, Maria do Carmo Cezário Corrêa, e 
do diretor do NUCRE, Luiz Quaresma de 
Mello Neto (foto acima).

No seu discurso de abertura, a ju-
íza federal Cynthia Lopes deu as boas 
vindas aos participantes e falou sobre a 
ligação afetiva que tem com a Unicorp, 
desde a sua criação em 2008, e prin-
cipalmente em razão da instalação do 
Polo na Bahia durante sua gestão na 
DIREF, quando recebeu total apoio do 
desembargador federal Olindo Menezes, 
então presidente do TRF1. 

Para ela, a Unicorp é patrimônio de 
todos nós e uma conquista para os ser-

vidores, que, com a ação continuada de 
técnicas de gestão, valoriza o aperfeiço-
amento profissional dos servidores, for-
talecendo a cultura judicial, para melhor 
atender aos jurisdicionados, o que aca-
ba por valorizar a Justiça Federal junto 
à Sociedade. 

Ao final, parabenizou a iniciativa do 
TRF, que não se intimidou com o gigantis-
mo territorial de sua jurisdição e assumiu 
o desafio, para que a Universidade Cor-

porativa chegue ao servidor nos locais 
mais distantes dos grandes centros.

O palestrante do primeiro dia foi 
Alessandro Martinez (foto abaixo), 
que trabalhou o tema: “O Papel do 
Representante do Polo na Gestão”. 
Ele é presidente do Instituto Marke-
tcoaching do Brasil, palestrante com-
portamental e especialista em Marke-
ting pela Fundação Getúlio Vargas, 
especialista em Psicologia Positiva 
pelo Instituto Brasileiro de Coaching.

O Encontro de Polos Educacio-
nais da UNICORP contou com o 
apoio da Qualité Eventos, e continua 
até amanhã, 28/03, com a seguinte 
programação: 

Hoje: “Papéis e desafios estratégi-
cos da gestão de pessoas” com a facilita-
dora Edina Bom Sucesso.

Amanhã: Oficina “Papel do Polo, co-
-criação – Elaboração do regulamento de 
atividades e apresentação do Programa 
de Inovação Colaborativa”, com o faci-
litador Márcio Albuquerque e “Plano de 
Ação para abril de 2014 a abril de 2015” 
– Oficina prática para construção da ver-
são alfa a ser submetida à Diretoria-Geral 
com a facilitadora Mariana Gomide. 


