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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes  
Hoje:  Antonio Magela França de 
Lima (10ª Vara), Giselle Ribeiro da 
Silva (Guanambi) e Itamara Fernan-
des Barbosa (Bom Jesus da Lapa).     
Amanhã: Bruno de Araújo Castro 
(Juazeiro), Carlos Alberto Almeida 
Simas (NUCJU), José Reinaldo Al-
meida Oliveira (Itabuna), Manuella 
Andrade Coelho (8ª Vara), Tatiane 
Bispo Dos Santos (4ª Vara) e Juran-
dir José Santana (Express Clean).

Parabéns!!!
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Próxima Sexta Jurídica 
discute pornografia 
infantil na internet

A UniCorp promove amanhã, 22/8 
mais uma Sexta Jurídica. O tema “Por-
nografia infantil na internet” será tratado 
pela juíza federal da 35ª Vara Criminal 
da Seção de Minas Gerais, Simone Fer-
nandes. A magistrada já atuou na nossa 
Seção Judiciária, tendo sido por anos ju-
íza federal da 20ª Vara.

O evento é aberto a todos os servi-
dores e também é importante para os 
estagiários. A palestra terá início às 14h 
e será transmitido por videoconferência 
para toda a Primeira Região.  

Relaxar a mente melhora 
os relacionamentos 

É importante melhorar os relacio-
namentos para viver junto e melhor. 
Uma das dicas é a meditação, uma 
atividade simples que relaxa não só 
a mente, mas o corpo todo. Estudos 
mostram que meditar pode trazer 
benefícios cardiovasculares, como a 
redução da pressão, e psicológicos, 
como a diminuição da ansiedade e até 
a melhora da depressão. 

A depressão, aliás, pode ser conse-
quência de relações ruins, que provo-
cam sentimentos negativos. Por isso, 
além da meditação, é fundamental 
procurar outras maneiras de se acal-
mar, para reagir melhor a situações de 
estresse - contar até 10, por exemplo, 
é uma das maneiras de desviar o foco 
do problema e da raiva.

A disputa pela razão é um dos fato-
res que mais geram brigas e se um dos 
lados tem a capacidade de empatia, 
pode ser que o conflito seja evitado. Às 
vezes vale mais a pena evitar a discus-
são do que se estressar.

Evitar estresse é fundamental não só 
para a qualidade de vida, mas também 
para a saúde já que ele pode até afetar 
o sistema imunológico. De maneira ge-
ral, isso acontece porque a mente das 
pessoas vive ocupada por pensamen-
tos e preocupações. Por isso, é preciso 
aquietar a cabeça, não só com a medi-
tação, mas também com outras ativi-
dades, como leitura ou atividade física.

Sua
Saúde

Servidores comemoram aniversário 
do diretor da SECAD

O diretor da Secretaria Administrativa, Diego Almeida Nascimento, fez aniversário 
no dia 10/8, um domingo. Mas como seus amigos da Justiça Federal não quiseram 
deixar a data passar sem a devida comemoração, realizaram uma festa surpresa para 
ele nesta terça-feira, 19/8.

Reunidos na SECAD, vários servidores e diretores da Área Administativa, além de 
funcionários terceirizados, surpreenderam o diretor da Secretaria Aministrativa com 
uma festa caprichada, repleta de balões, torta, doces, salgados e refrigerantes.

Diego agradeceu pela homenagem e, com seu característico sorriso e bom humor, 
disse que se considera uma pessoa privilegiada por trabalhar em um ambiente de 
tamanha harmonia e na companhia de colegas que lhe transmitem tão boa energia. 
Disse também que todos os dias vem para o trabalho com a mesma disposição com 
que  vai para sua casa todas as noites e que, apesar da grande carga de trabalho, sabe 
que com a ajuda e competência de todos os colegas, o trabalho flui muito melhor.

Os diretores do NUCRE, Luiz Quaresma, e do NUASG, Horácio Ribeiro, falaram 
em nome dos demais servidores desejando saúde e felicidades a Diego.

Criação de quatro TRFs ainda depende do STF
Nem sempre alterar a Constituição é 

suficiente para garantir mudanças con-
cretas. É o caso da Emenda Constitu-
cional 73/2013, promulgada em junho 
de 2013, que determina a criação de 
quatro Tribunais Regionais Federais com 
sedes em Curitiba, Belo Horizonte, Sal-
vador e Manaus. 

Logo depois de ser promulgada, a 
emenda foi alvo de uma ação direta 
de inconstitucionalidade (ADI 5.017) 
ajuizada pela Associação Nacional dos 
Procuradores Federais (Anpaf) e o então 
presidente do Supremo, Joaquim Bar-
bosa, concedeu uma liminar para sus-
pender seus efeitos. Atualmente a ação, 
relatada pelo ministro Luiz Fux, aguarda 
decisão de mérito do Plenário do STF.

A Anpaf questiona, por exemplo, a 
iniciativa da proposta (PEC 29/2001) 
- que foi do Legislativo e não do Judi-
ciário. O custo das novas estruturas é 
outro ponto atacado pela associação. 
Segundo avaliação do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada, as despesas 
anuais com os novos TRFs podem che-
gar a R$ 922 milhões. Pelos cálculos 
apresentados na ADI, os novos tribunais 
devem receber 160 mil processos ao 
ano, apenas 5,3% do total de casos jul-
gados na Justiça Federal, que somam 3 
milhões de processos ao ano.

De acordo com a Emenda 73, o TRF 
da 6ª Região passará a receber os pro-
cessos do Paraná, Santa Catarina e Mato 
Grosso do Sul. O TRF-7 atenderá exclusi-
vamente Minas Gerais. Já o TRF-8 servirá 
a Bahia e Sergipe e o TRF-9 concentrará 

os processos dos estados do Amazonas, 
Acre, Rondônia e Roraima.

Apesar dos argumentos, a ação da 
Anpaf recebeu parecer contrário da 
Procuradoria-Geral da República. Para 
o procurador-geral, Rodrigo Janot, não 
há vício de iniciativa, por ser vedado ao 
Poder Judiciário apresentar propostas de 
emenda à Constituição - assim a atua-
ção do Legislativo teria sido correta. Ele 
também considerou a medida necessária 
para "descongestionar a sobrecarga de 
processos pendentes de julgamento no 
segundo grau da Justiça Federal".

Até uma eventual confirmação da 
Emenda 73, o TRF-1, com sede em 
Brasília, continuará recebendo as de-
mandas do Distrito Federal e mais 13 
estados. Propostas em tramitação no 
Congresso Nacional ainda podem criar 
outros TRFs. A PEC 46/2012 cria um 
tribunal em Belém para atender os es-
tados do Pará, Amapá, Maranhão e 
Tocantins. Já a PEC 61/2012 subdivi-
de o atual TRF5, na Região Nordeste, 
instituindo um tribunal em Fortaleza, 
com jurisdição sobre Ceará, Piauí e Rio 
Grande do Norte. 

Fonte: Jornal do Comércio

Remoção é exigível 
apenas se servidor for 
deslocado no interesse 

da Administração
A 1ª Turma do TRF1 decidiu que a re-

moção a pedido de servidor público para 
outra localidade a fim de acompanhar 
seu cônjuge deve atender também ao in-
teresse da administração, conforme alí-
nea "c",  III, do art. 36, da lei 8.112/90. 

A relatora do processo, desembarga-
dora federal Ângela Catão, confirmou a 
sentença proferida pela juíza de primeiro 
grau, que entendeu que a esposa do au-
tor, desde sua posse, foi nomeada para 
Londrina enquanto que ele está lotado 
em Vitória da Conquista. Deste modo, 
sua transferência para o órgão correlato 
na cidade de seu cônjuge só se daria por 
oportunidade e conveniência do seu ór-
gão de lotação na Bahia.

Não havendo interesse da administra-
ção na realocação, o ente público não é 
obrigado a atender ao pedido do reque-
rente. A turma, à unanimidade, acompa-
nhou o voto da magistrada relatora.


