
Aniversariantes
Hoje: Eduardo Jose Santiago da Silva 
(SECAD), Victor Carvalho Queiroz (NU-
CJU), Flávia Vaz Santos Calazans (NU-
CRE), Karina Souza Silva (20ª Vara), 
Pamela Silva de Freitas (Irecê) e Wan-
derson Ricardo Sandes Sacramento (9ª 
Vara). Amanhã: Fabiane Mendonça Amo-
rim (NUCRE) Talita Moreira Rocha (Vitó-
ria da Conquista), Luisa Caetano Olivei-
ra do Espírito Santo (22ª Vara), Mayne 
Marjore Anselmo Santos (5ª Vara), Thais 
Pereira Farias (2ª  Turma Recursal)
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Em outubro de 2003, o JFH publicou 
as notícias que destacamos abaixo.

09/10/2003 - 4ª Vara realiza muti-
rão de limpeza - A 4ª Vara realizou, no 
último sábado, uma grande operação de 
limpeza e organização do cômodo situa-
do no 2º andar do edifício-sede, que ser-
ve de depósito para a guarda de material 
e documentos pertencentes às varas ins-
taladas naquele andar. Na oportunidade, 
foi selecionada uma enorme quantidade 
de material e papéis antigos, os quais, 
por serem inúteis, foram encaminhados 
para incineração. 

Participaram dos trabalhos o juiz Fe-
deral da 4ª Vara, Salomão Viana, a di-
retora da Secretaria e cinco servidores, 
todos equipados com máscaras e luvas 
descartáveis.  A operação contou com a 
colaboração da Direção do Foro que de-
signou dois serventes, além de fornecer 
o material necessário.

28/10/2003 - Caminhada Ecológi-
ca reúne cerca de 200 pessoas - A II 
Caminhada Ecológica da Justiça Fede-
ral foi realizada ontem pela manhã no 
Parque Metropolitano de Pituaçu. Com-
pareceram cerca de 200 pessoas, entre 
servidores, prestadores de serviço e fa-
miliares. A Festa contou, ainda, com a 
presença do Juiz Federal diretor do Foro, 
Evandro Reimão dos Reis.

Após o percurso de 7Km, os presen-
tes se dirigiram ao Restaurante do Par-
que, onde foi servido um delicioso café 
da manhã. As equipes participantes da 
Gincana promoveram a maior festa du-
rante a contagem de pontos, relativa à 
presença de mais torcedores. O momen-
to mais aguardado da festa foi a realiza-
ção do sorteio de um aparelho de DVD, 
que teve como contemplada a jovem 
Ágata Barreto, filha do servidor Águido 
Barreto, diretor do NUCOI.

JFHHÁ DEZ ANOS

Cursos virtuais da 
UniCorp em novembro
A UniCorp informa que até 23/10 estão 

abertas as pré-inscrições dos cursos virtuais 
Atendimento ao Público, Nova Ortografica 
da Língua Portuguesa e Decifrando o Pla-
nejamento Estratégico, todos com 30 horas. 
Incrições serão feitas no portal do TRF1.

O primeiro curso acontece de 4/11 a 
4/12 com 40 vagas para nossa Seccional. 
O segundo será de 4/11 a 6/12, com 30 
vagas para a Bahia e o terceiro ocorrerá en-
tre 6/11 e 12/12 com 12 vagas locais.

O servidor que desistir de participar de 
evento de capacitação, sem a devida justi-
ficativa junto à área de Desenvolvimento de 
Recursos Humanos ou sem a  apresentação 
de atestado médico homologado, terá veda-
da a participação em outro evento durante 
o transcorrer de um ano da interrupção.

Não será permitida a inscrição em mais 
de um curso simultaneamente e está veda-
da a participação de servidores em férias 
ou licença em período coincidente com a 
realização do curso.

Ação vai obrigar agressores a pagar 
gastos da Previdência com vítimas 

A Advocacia-Geral da União pretende ir 
à Justiça para receber os gastos com benefí-
cios pagos pela Previdência a vítimas de ra-
cismo ou homofobia. As ações são contra os 
agressores e acompanharão outras campa-
nhas realizadas pela Procuradoria do INSS, 
que já tornou alvo de processos motoristas 
responsáveis por acidentes de trânsito e cul-
pados por violência doméstica.

Em São Paulo, já são analisados 20 casos 
de homofobia. O procurador-geral do INSS, 
Alessandra Stefanutto, explica que o órgão 
quer avançar na política de combate à crimi-
nalidade. "Nós sabemos que esses casos são 
subnotificados. Nossa primeira triagem vai 
ser sobre notícias e associações", diz.

A intenção de pedir o ressarcimento dos 
causadores de violência, no entanto, é ju-
ridicamente complexa. A tese, ainda nova 
nos tribunais, está sendo testada desde que 
o instituto passou a processar em massa 
empresas pelos gastos com acidente de tra-
balho, em 2007. Advogados de empresas 
reclamam que já pagam Seguro Acidente 
de Trabalho para cobrir o risco adicional do 
tipo de atividade exercida.

Os juristas também observam que a 
contribuição previdenciária, descontada 
dos salários e de empresas, existe justa-
mente para financiar o sistema nos casos 
de aposentadoria por invalidez ou pensão 
por morte. Outra crítica é que o órgão es-
taria, a pretexto de políticas públicas, em 
uma tentativa de capitalizar com os proces-
sos, sem um embasamento legal.

A intenção dos procuradores do INSS, 
no entanto, é que pouco a pouco a jurispru-
dência se torne comum nos tribunais e as 
pessoas se acostumem a pagar as indeni-
zações quando causarem qualquer tipo de 
lesão ou morte que leve a um desembolso 
da Previdência. Para isso, usam as máqui-
nas das 100 procuradorias do INSS espa-
lhadas pelo País para selecionar os casos 
e as cidades mais estratégicas. O objetivo 

no futuro é que todo o condenado criminal-
mente por agressão ou homicídio, em últi-
mo caso, seja alvo de uma ação regressiva 
do INSS como é chamada a cobrança.

O INSS já moveu cerca de 2.952 ações 
regressivas previdenciárias para tentar res-
sarcir mais de R$ 586 milhões. "A ideia é 
que todo mundo se acostume que, quando 
faz algo errado, a Previdência vai atrás dele 
buscar o prejuízo", diz Stefanutto. O INSS já 
entrou com 11 ações desde o ano passado 
para cobrar os benefícios pagos por causa de 
condenados por violência doméstica contra 
a mulher. Três já foram julgadas e apenas 
uma deu resultado contrário à Previdência.

No Rio Grande Sul, um homem que ma-
tou a ex-companheira foi condenado a pa-
gar R$ 115 mil pela pensão dos dois filhos 
menores do casal. A mulher foi morta a fa-
cadas após registrar três ocorrências contra 
o agressor. No mesmo Estado, entretanto, 
a Previdência perdeu a causa contra um 
homem que assassinou a ex-namorada, 
condenado a 19 anos de reclusão. A juí-
za federal Adriane Battisti, na sua decisão  
afirmou que "a responsabilidade do setor 
privado quanto ao pagamento dos benefí-
cios previdenciários é restrita aos casos de 
acidente de trabalho".

 Nota de falecimento 
A família do servidor aposentado Clé-

obulo de Oliveira Miranda, comunica, 
com pesar, o seu falecimento no último 
dia 14 e convida todos os colegas para 
sua missa de sétimo dia, na próxima se-
gunda-feira, 21, às 19h30min, na Igreja 
Matriz de Nossa Senhora de Brotas, na 
Av. Dom João VI, nº423, Brotas.


