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Aniversariantes
Hoje: Daniela Barreto Santos (Feira de Santana), Fabio Alexandre Leite Borba 
(Eunápolis), Daiana Sousa dos Santos (NUCJU), Rodrigo Silva dos Santos (3° 
Vara), Rosana Santana de Jesus (Restaurante).

Amanhã: Carmen Valeria Boulhosa Dominguez dos Santos (8ª Vara), Lidia Mara 
dos Santos Pena (Vitoria da Conquista), Kátia Victor Alves (5ª Vara), Anderson 
Santos da Conceição (Feira de Santana), José Marcelo da Silva (Irecê). 
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Reestruturação do NUCOI
Atuação como 

auditoria interna

Cafeteira sustentável 
dispensa eletricidade

e filtro

Buscando uma alternativa ao novo 
mundo de café em capsulas descar-
táveis, o projeto Cafeteira Aram traz 
a sustentabilidade de forma pratica e 
artesanal.

Seu idealizador, Maycom Aram, 
defende o consumo do café de forma 
mais sustentável e artesanal. “A gen-
te acredita que os objetos carregam 
muitas histórias, assim como cada 
um de nós. Nossas criações tem essa 
essência de resgatar a relação entre 
quem faz e quem usa. E a cafeteira 
é a tradução de todo esse conceito, 
aliada a uma paixão do brasileiro 
que é o café. Ela é capaz de produ-
zir um verdadeiro café expresso, sem 
energia elétrica, sem filtro de papel e 
sem capsulas”, diz ele.

O funcionamento é simples. Dife-
rentes pressões empregadas na ma-
nivela que passa o café personalizam 
o resultado para cada usuário, com 
diferentes aromas e sabores, permi-
tindo que os consumidores possam 
explorar ao máximo o tipo de grão 
escolhido.

Para tudo isso, só é necessário 
água quente. Ou seja, sem energia 
elétrica e sem filtros. Há também 
outro detalhe interessante: a por-
tabilidade. São apresentados dois 
modelos, a cafeteira portátil e a de 
bancada. Essa última oferece a pos-
sibilidade de ser usada com a base 
em aço ou sem, podendo ser levada 
a qualquer lugar.

 Fonte: Exame.com 

VERDE
ÁREAServidor público tem direito a 

exercício provisório no órgão para
 qual seu cônjuge for deslocado

A 1ª Turma do TRF da 1ª Região, 
por unanimidade, deu provimento à 
apelação de um servidor público con-
tra a sentença da 12ª Vara Federal da 
Seção Judiciária da Bahia que negou 
seu pedido de exercício provisório em 
outro órgão para acompanhar cônjuge.

Em seu recurso, o impetrante afir-
ma que exerce a função de professor de 
Desenho Técnico do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia da 
Bahia (IFBA) no município de Jequié e 
que sua esposa, servidora pública fe-
deral, teve seu cargo redistribuído para 
Aracaju/SE. Por isso, requereu o de-
mandante a licença para acompanhar 
cônjuge, prevista no art. 84 da Lei nº 
8.112, de 1990.

Ao analisar o caso, o relator, desem-
bargador federal Jamil Rosa de Jesus 
Oliveira, afirmou que a Lei nº 8.112/90 
prevê a possibilidade de o servidor pú-
blico exercer provisoriamente suas 
atribuições em órgão para o qual seu 
cônjuge seja deslocado, desde que haja 
compatibilidade entre os cargos.

O magistrado reitera que a juris-
prudência do STJ e do TRF1 firmou 
o entendimento de que “presentes os 
requisitos para o pretendido exercício 

provisório, ou seja, ser o cônjuge ou 
companheiro do pretendente também 
servidor público e que tenha sido des-
locado para outro ponto do território 
nacional, há de ser concedida a licença 
ou o exercício provisório”.

Para o desembargador, a proteção à 
família, prevista no art. 226 da Consti-
tuição, autoriza a remoção de servidor, 
a licença para acompanhamento ou 
o exercício provisório naqueles casos 
estabelecidos em lei que pressupõem 
a alteração da situação familiar em 
prol dos interesses da Administração, 
como no caso do cônjuge ou compa-
nheiro, também servidor público, que 
tenha sido deslocado no interesse da 
Administração, conforme disposto na 
alínea “a”, item III, do art. 36, da Lei 
nº 8.112.

Destaca o magistrado que compro-
vado o deslocamento da esposa do 
servidor público para exercício em lo-
calidade diversa, este faz jus à licença 
para acompanhamento de cônjuge, que 
poderá ser remunerada desde que haja 
possibilidade de exercício provisório de 
atividade compatível com seu cargo na 
localidade em que residirão.

Processo nº: 0013125-44.2012.4.01.3300/BA

Os Núcleos de Controle Interno do 
Poder Judiciário até recentemente eram 
vistos como o único controle à dispo-
sição do ordenador de despesas, a 
quem era transmitida a ideia de que a 
segurança de seus atos estaria assegu-
rada se tais unidades verificassem pre-
viamente o processo e chancelassem 
o ato administrativo a ser praticado, 
certificando-se não existir impedimento 
para pagamento/contratação/autoriza-
ção etc.

Atualmente, todavia, estes núcleos 
e secretarias passam por profundas 
alterações estruturais motivadas pelo 
cumprimento da Meta 16 de 2013 do 
CNJ e por diversos julgados do Tribunal 
de Contas da União.

Este novo cenário, caracteriza-
do pela reestruturação referida, exige 
ações de capacitação de servidores e 
diretores, tanto da área de auditoria 
interna quanto das unidades operacio-
nais.

Iniciando o longo processo de ca-
pacitação exigido, o NUCOI promove, 
desde o dia 13/10 até o dia 24/10/16, 
na Sala de Treinamento desta Seção 
Judiciária, o evento Reestruturação do 
NUCOI - Atuação como auditoria inter-
na, com o intuito de alinhar o conheci-
mento de seus servidores aos objetivos 
da reestruturação em curso.

Na foto acima os servidores do NU-
COI durante o curso.

Ressalte-se que as aulas não envol-
veram custos, além da utilização dos 
equipamentos disponíveis na sala de 
treinamento, tendo em vista a dispo-
nibilidade do material instrucional na 
internet. Posteriormente outros cur-
sos serão ministrados a servidores de 
outros setores, também afetados pela 
nova estrutura.


