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Aniversariantes
Hoje: Samira Coelho Silva Santana 
Lopes (Eunápolis), Anderson Sales 
Sala Gomes (15ª Vara), Carolina Sa-
les Amaral Viana (4ª Vara), Marcos 
Vinicius da Silva Coutinho (13ª Vara), 
Elísio Gomes Pacheco (CAIXA) e Maria 
das Graças Ribeiro (Express Clean).
Amanhã: André Ricardo Gomes Borges 
(20ª Vara), Fábio Bispo de Jesus (21ª 
Vara), Marlene de Jesus  (13ª Vara), 
Cristina de Assis França (NUCJU), Luiz 
Eduardo de Jesus Pereira (18ª Vara). 

Parabéns!!!
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A audiência pública sobre a situação 
da primeira instância do Judiciário brasi-
leiro, que o Conselho Nacional de Justiça 
vai realizar em fevereiro, trará à discussão 
uma questão há muito tempo reivindicada 
por juízes, servidores e demais operadores 
do Direito: a gestão participativa nos tribu-
nais. O debate está marcado para os dias 
17 e 18, na sede do CNJ, em Brasília. 

Essa será a primeira audiência pública 
que o CNJ promove. Representantes de 
entidades ou especialistas interessados 
em participar têm até 31 de janeiro para 
se candidatar a uma das vagas de debate-
dor, por meio do e-mail  

O CNJ objetiva, com a audiência pú-
blica, reunir esclarecimentos técnicos, 
científicos, administrativos, gerenciais, 
políticos, econômicos e jurídicos, especifi-
camente sobre dois aspectos: a eficiência 
e o aperfeiçoamento legislativo do primei-
ro grau. A gestão participativa está incluí-
da no primeiro tópico. 

Esse modelo visa a construir canais 
permanentes de diálogo que assegurem a 
participação efetiva de magistrados e servi-
dores nas deliberações sobre temas de in-
teresse institucional, tais como orçamento 
e distribuição de recursos materiais, propi-

Gestão participativa nos tribunais 
será debatida em audiência pública

ciando maior engajamento de todos na de-
finição dos destinos da instituição. 

A gestão participativa como forma de 
aperfeiçoar a primeira instância foi um 
dos pontos mais sugeridos por cidadãos 
na consulta aberta pelo grupo de trabalho 
criado pelo CNJ para estudar as melho-
rias possíveis. De fato, os tribunais que já 
incorporaram esse modelo apresentaram 
bons resultados, conforme demonstrou 
o Diagnóstico da Gestão Estratégica do 
Poder Judiciário, divulgado pelo Depar-
tamento de Gestão Estratégica do CNJ 
no ano passado. No estudo, consta um 
ranking dos tribunais com os melhores ín-
dices de gestão. 

A elaboração dessa lista levou em con-
sideração as seis perspectivas estabeleci-
das pela Resolução CNJ n. 70 - plano es-
tratégico estabelecido pelo Conselho para 
todo o Judiciário. Uma das perspectivas 
era justamente a adoção da gestão parti-
cipativa. 

Para o conselheiro Rubens Curado, 
presidente do grupo de trabalho do CNJ 
encarregado de propor melhorias no pri-
meiro grau, é necessária uma maior de-
mocratização dos tribunais, possível com 
a gestão participativa. 

Doação de sangue
O servidor Marco Pereira de Santana, 

da SEVIT, solicita doação de sangue de 
qualquer tipo para sua mãe Marilda Perei-
ra de Santana, que se encontra internada 
no Hospital Português, 1º andar, Av. Prin-
cesa Isabel, 914, Barra Avenida. 

O TRF1 encaminhou a todas as Seções 
Judiciárias os calendário de 2014 com a 
temática dos 25 anos de instalação das 
então chamadas Cortes Regionais Fede-
rais, criadas pela Constituição.

No calendário são relembrados mo-
mentos significativos, ao longo desse 
tempo, em que magistrados, servidores e 
colaboradores investiram esforços para a 
construção de uma Justiça ágil e efetiva.

Segundo mensagem do presidente do 
TRF1 “a publicação [.. ] traz à memória 
momentos marcantes da história daquela 
Corte, Atos de abnegação, coragem, de-
terminação, desprendimento, criativida-
de e vontade de servir ao público, pra-

Nova fisioterapeuta 
atende no prédio dos JEF

A fisioterapeuta Mônica Marques, da 
ASSERJUF já está atendendo no Espaço 
Terapêutico dos JEFs. 

A profissional atende todas as segun-
das e quartas-feiras, das 14h às 17h, 
no Espaço Terapêutico dos Juizados Es-
peciais Federais utilizando as técnicas 
de Fisioterapia Convencional; Terapia 
Manual (Osteopatia); Pilates Solo; RPG; 
Auriculoacupuntura;Podoposturologia 
(avaliação e confecção de palmilhas per-
sonalizadas).

Contatos: (71) 3617-2732.

Periódicos da 
Biblioteca

O periódico abaixo se encontra dis-
ponível na biblioteca deste fórum. A lei-
tura dos artigos pode ser solicitada por 
meio do ramal n. 2606.

Revista Revista Síntese Trabalhista 
e Previdenciária N. 294 (Dez/2013). 
Sumário: • Hono-
rários de advoga-
do no Processo do 
Trabalho – Sérgio 
Pinto Martins; • 
Honorários obri-
gacionais na Jus-
tiça do Trabalho 
– Cláudio Jan-
notti da Rocha e 
Mirella Karen de 
Carvalho Bifano 
Muniz; • Novos 
rumos dos honorários advocatícios su-
cumbenciais na Justiça do Trabalho – 
Ruslan Luís Torrico Scwab e Luiz Edu-
ardo Gunther; • Direitos fundamentais 
e o problema da discriminação em ra-
zão da origem nas relações de trabalho 
– Ilse Marcelina Bernardi Lora; • Mul-
ticulturalismo e relações de trabalho – 
Paulo Marcelo Scherer.

A 2.ª Turma TRF1 confirmou a pos-
sibilidade de renúncia de aposentadoria, 
podendo o titular contar o tempo de con-
tribuição efetuada à Previdência para fins 
de obtenção de novo benefício, sem que 
tenha que devolver o que recebeu como 
benefício. 

A parte autora recorreu ao TRF1 contra 
sentença que julgou improcedente o pe-
dido de desaposentação. Sustentou, em 
síntese, que pode renunciar à aposentado-
ria para aproveitar o tempo de serviço em 
uma nova aposentação, com renda inicial 
mais elevada, conforme entendimento ju-
risprudencial dominante. Alegou, ainda, 
o requerente tratar-se a aposentadoria de 
um direito patrimonial e disponível. 

Turma do TRF1 permite desaposentação 
sem devolução de dinheiro ao INSS

O relator, juiz federal convocado Már-
cio Barbosa Maia, esclareceu que a juris-
prudência da Corte e do STJ têm se posi-
cionado de maneira favorável à pretensão 
do autor, à consideração de ser a aposen-
tadoria um direito patrimonial disponível, 
podendo o segurado a ele renunciar, para 
que o tempo de contribuição seja compu-
tado na concessão de outro benefício que 
lhe seja mais vantajoso, não sendo neces-
sária a devolução das importâncias perce-
bidas em razão da primeira aposentadoria. 

Continuou o juiz: "dessa forma é pos-
sível obter-se aposentadoria mais favo-
rável, utilizando-se de tempo de serviço 
posterior à jubilação, com novo cálculo 
da renda mensal inicial". 

Diante disso, conforme sustenta o ma-
gistrado, deve ser concedida ao apelan-
te a aposentadoria requerida, a partir da 
propositura da ação, devendo ser pagas 
as diferenças entre a aposentadoria ante-
riormente recebida e a nova aposentadoria 
concedida, tomando por marco e termo 
inicial a data do ajuizamento da ação, na 
ausência de prévio requerimento adminis-
trativo. 

Ante o exposto, o relator deu provimen-
to à apelação para reformar a sentença e 
condenar o Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS a implantar o benefício de 
nova aposentadoria em nome do autor a 
partir da propositura da ação. A decisão 
foi unânime. 

CJF e ENAP oferecem 
cursos gratuitos

A Escola Nacional de Administração 
Pública e o CJF oferecem cursos gratuitos 
à distância para magistrados e servido-
res nos temas: Atendimento ao Cidadão, 
Avaliação Socioeconômica de Projetos – 
Ciclo de Gestão do Investimento Público, 
Avaliação Socioeconômica de Projetos – 
Microeconomia, Ética & Serviço Público, 
Gestão estratégica de pessoas e planos de 
carreira, Legislação aplicada à gestão de 
pessoas – Lei 8112/90, Legislação Apli-
cada à Logística de Suprimentos – Lei n.º 
8.666/93, pregão e registro de preços.

As inscrições devem ser realizadas em 
www.enap.gov.br. Após confirmação da 
inscrição pela ENAP, é necessário enviar 
e-mail para capacitacao@cjf.jus.br com 
nome do curso; período de realização; car-
ga horária; nome completo; cargo/função; 
lotação; e-mail e telefone.

Após a conclusão do curso, o servidor 
deve enviar, para esse mesmo e-mail, a 
cópia do certificado, para fins de controle 
estatístico. Em caso de dúvida ligar para 
(61) 3022-7247 ou 3022-7246.

Conheça a página do 
TRF1 no Facebook

O TRF1 está no Facebook. Lá estão as 
principais notícias sobre a Justiça Federal 
da Primeira Região.

O conteúdo pode ser visto no endere-
ço www.facebook.com/ascomtrf1. Essa é 
mais uma opção de acesso à informação 
oferecida pelo Tribunal ao jurisdicionado, 
abrindo a possibilidade de interação com 
os públicos interno e externo.

TRF1 distribui calendários de 2014
ticados por profissionais comprometidos 
com a construção do ‘Tribunal da Boa 
Vontade’, denominação dada a este Tri-
bunal pelo seu primeiro presidente, de-
sembargador federal Alberto José Tavares 
Vieira da Silva”


