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Aniversariantes
Hoje: Djalma Alves de Santana (5ª Vara), Maurício Araújo (Alagoinhas), Felipe Car-
valho (Paulo Afonso), Girlene Sousa (Feira de Santana), Laura Freire (23ª Vara), Lívia 
Moreira (16ª Vara), Adelvina Oliveira de Jesus (NUCJU), Gabriel Farias (NUCOD) e 
Nataly Gonçalves (19ª Vara). Amanhã: Aline Trevisan Duarte (Turma Recursal), Tales 
Eduardo de Souza Salu (Bom Jesus da Lapa), Carlos Marçal de Arruda (Paulo Afon-
so) e Igor dos Santos Reis Caldeira (NUCJU). Parabéns!!!
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Funpresp-Jud promove 
Encontros Regionais 
das áreas de Gestão 

de Pessoas em Salvador
Os servidores públicos que atuam na área 

de gestão de pessoas e comunicação parti-
ciparão do I Encontro Regional dos Estados 
da região norte a ser realizado dia 26/6, na 
Procuradoria da República da Bahia.

O encontro será realizado em todas as 
regiões para ampliar e consolidar os con-
ceitos e as regras da previdência comple-
mentar do servidor público e do Plano de 
Benefícios do Judiciário bem como esclare-
cer de dúvidas e trocar experiências.

Assuntos a serem tratados: governan-
ça, fiscalização, patrimônio da entidade, 
estratégia de comunicação e marketing 
para 2015, política de investimentos da 
Funpresp-Jud, comparativo da rentabili-
dade do Plano de Benefícios, número de 
participantes, demonstração do material 
de apoio as áreas de gestão de pessoas 
e comunicação, regulamento do plano 
de benefícios, tipos de participantes e 
de contribuições, portabilidade, resgate, 
benefício proporcional diferido e autopa-
trocínio, manual do patrocinador e norma 
conjunta.

As inscrições são gratuitas pelo e-mail 
eventos@funprespjud.com.br ou pelo tele-
fone (61) 3217-6598.

Portaria do TRF da 1ª Região 
transfere comemorações do Dia do 
Servidor Público para 30/10/2015

TRF1 mantém decisão da 1ª Vara e julga cabível 
precatório complementar quando prazo para 
pagamento supera o previsto na Constituição

É cabível a expedição de precatório 
complementar na hipótese de pagamen-
to realizado além do prazo constitucional 
(final do exercício seguinte). Essa foi a 
tese adotada pela 2ª Turma do TRF da 
1ª Região para confirmar decisão da 1ª 
Vara da Seção Judiciária da Bahia que 
determinou a expedição de precatório 
complementar em favor dos autores, ora 
agravantes.

A Universidade Federal da Bahia e os 
autores interpuseram agravos de petição 
ao TRF1 sustentando, em síntese, a invia-
bilidade da expedição de precatório com-
plementar em razão do pagamento total 
da quantia devida aos demandantes. Es-
tes, por sua vez, requereram a manuten-
ção da conta complementar, ressalvando 
a incidência devida da TR para a correção 
monetária e os juros de mora.

Ao analisar o caso, o Colegiado do Tri-
bunal rejeitou ambas as alegações apre-
sentadas. Quanto às razões da UFBA, o 
relator, desembargador federal João Luiz 
de Sousa, destacou ser cabível a expe-
dição de precatório complementar na hi-
pótese de pagamento realizado além do 
prazo constitucional estabelecido. “Afi-
gura-se razoável, na hipótese, cabível a 
expedição de precatório complementar, 
haja vista que o pagamento realizado 
aos credores não observou o prazo es-
tipulado na Constituição Federal de 
1988”, disse.

Com relação aos argumentos trazidos pe-
los autores, o magistrado esclareceu que o 
Supremo Tribunal Federal firmou o entendi-
mento de que a TR não pode ser utilizada 
como substituto de índices legais já previstos 
para a correção da conta, incidindo, na es-
pécie, à época, a UFIR, conforme Manual de 
Cálculos da Justiça Federal.

Nesses termos, a 2ª Turma do TRF1 
negou, por unanimidade, provimento aos 
agravos de petição.

Fonte: TRF1

Magistrados, advogados, servidores 
e amigos prestigiaram lançamento 
do livro do juiz federal Wilson Alves

O juiz federal da 7ª 
Vara, Wilson Alves de Sou-
za, lançou, no último dia 
18/6, no foyer da Seção Ju-
diciária da Bahia, com uma 
tarde de autógrafos, o seu 
novo livro: “Continuando a 
Travessia: Memória Acadê-
mica e Outras Memórias”.

Ao evento, comparece-
ram para prestigiar o autor 
diversos magistrados fede-
rais e estaduais, desembar-
gadores do Tribunal de Jus-

tiça, advogados, membros do Ministério Público, servidores, amigos de fora do ambiente 
jurídico e acadêmico e estudantes da Graduação e Pós Graduação da UFBA, universidade 
na qual Dr. Wilson ministra os cursos de Teoria do Processo e Processo Civil.

O magistado declarou ter ficado bastante feliz com o evento que, segundo ele, atendeu 
a todas as suas espectativas e ficou especialmente lisongeado com o comparecimento de 
tantos amigos e colegas. “Mesmo aqueles que não puderam vir enviaram representantes 
ou mensagens de parabéns.”

O lançamento do livro faz par-
te das exigências do processo ad-
ministrativo que promoveu o ma-
gistrado, por mérito acadêmico, a 
professor titular da UFBA. Trata-se 
da defesa de um memorial transfor-
mado em livro aprovado em defesa 
pública, no ano passado, por cinco 
professores doutores.

Segundo o juiz,  “a obra é uma 
biografia acadêmica com acréscimo 
de outras memórias em que eu re-
monto às minhas origens no Muni-
cípio de Riachão do Jacuípe. Trata-
-se da minha primeira experiência em um livro com essas características, já que meus dois 
livros anteriores, também lançados na Justiça Federal, são acadêmicos”, declarou.

A Portaria PRESI 244 da Presidência 
do TRF1 transferiu para o dia 30/10/2015 
as comemorações alusivas ao Dia do Ser-
vidor Público na Justiça Federal da 1ª 
Região, suspendendo, nessa data, o ex-
pediente do Tribunal, Seções e Subseções 
Judiciárias da 1ª Região e prorrogou para 
o dia 3/11/2015 (terça-feira), os prazos 
que, porventura, devam iniciar-se ou com-
pletar-se nesse dia.

A decisão tem em vista o constante nos 
autos do Processo Administrativo Eletrônico 
- PAe/SEI 0010693-12.2015.4.01.8000 
- TRF1 e consedera:

a) Solicitação do Sindicato dos Traba-
lhadores do Poder Judiciário Federal no Es-
tado de Minas Gerais de mudança das co-

memorações alusivas ao dia do servidor, do 
dia 28/10 (quarta-feira) para o dia 30/10 
(sexta-feira); 

b) Portaria 15, de 3/2/2015, do Mi-
nistério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão, que divulga os dias de feriados na-
cionais e estabelece os dias de ponto facul-
tativo no ano de 2015;

c) Art. 62, IV, da Lei 5.010 de 30/5/ 
1966, que dispõe que será feriado na Jus-
tiça Federal, inclusive nos Tribunais Supe-
riores, os dias 1º e 2 de novembro; 

d) Manifestação favorável da Correge-
doria Regional à transferência do feriado 
extensiva a todas as unidades da Justiça 
Federal da 1ª Região.

3º Encontro de Bibliotecários da 1ª Região
Dos dias 29 de junho a 02 de ju-

lho o Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região realizará o 3º Encontro de Bi-
bliotecários da 1ª Região.

O evento acontecerá na sede do 
Tribunal, em Brasília e visa à atuali-
zação e ao aperfeiçoamento do com-
partilhamento de conhecimentos e 
troca de experiências, bem como à 
disponibilização de subsídios para 
que as unidades envolvidas sejam 
agentes de mudanças eficazes, ali-
nhadas com o planejamento estraté-
gico da instituição.


