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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Danúbia Araújo Melo (Paulo Afonso), Francisca Coelho de Rose da Silva 

(Eunápolis), Marcelo Tony Patterson de Almeida (3ª Vara) e Moysés Barbosa de Cas-
tro Dourado (2ª Vara). Amanhã: Valéria Catarina Lima Ferreira (19ª Vara), Danyelle 
Vaz Modesto (Itabuna), Isabel Portela de Almeida (SECOS), Cíntia Araújo Lima (Fei-
ra de Santana). Domingo: Alex Pereira Ferraz (CEJUC), Lara Lourdes Azevedo Bar-
bosa (NUCAF), Anderson Alves Mota (Feira de Santana) e Josenil Francisco Batista 
(9ª Vara). Segunda-feira: Isac Merces dos Santos (Jequié), Raimundo Nonato Silva 
Costa (NUCJU) e  Maria Dionícia Resende de Lima Mendes (8ª Vara). Parabéns!

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: juíza federal 
Cláudia Tourinho Scarpa, diretora do Foro da Seção Judi-
ciária da Bahia. Supervisão, redação, fotos, distribui-
ção, diagramação e impressão: Luiz Goulart - SECOS. 
Revisão: Márcia Magalhães. Estagiária de Jornalismo: 
Isabel Portela. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrô-
nica encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Tele-
fones: (71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. 
Ulysses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Ministros e amigos homenageiam 
desembargadora federal Neuza Alves

A desembargadora federal Neuza Alves, 
do TRF da 1ª Região, foi homenagada no 
dia 28/4, em Brasília, por um grupo de 
cerca de 100 amigos. A recepção à de-
sembargadora baiana  ocoreu no Espaço 
Renata La Porta, mesmo local em que ela 
foi homenageada quando tomou posse no 
Tribunal Regional Federal da Primeira Re-
gião, em 2004.

Entre os muitos 
amigos que partici-
param do encontro 
especial, estavam o 
ministro Reynaldo So-
ares da Fonseca, do 
STJ; a ex-corregedora 
nacional de Justiça e 
ex-ministra do Conse-
lho Nacional de Justi-
ça Eliana Calmon; os advogados Eustáquio 
da Silveira, ex-desembargador do TRF 1, 
e sua esposa Vera Carla da Silveira; as es-
posas dos desembargadores federais Leo-
mar Amorim (falecido) e Fernando Tourinho 
Neto (aposentado), respectivamente Maria 
da Graça Amorim e Maria da Conceição 
Tourinho, além de dezenas de servidores 
do tribunal e muitos outros amigos da ho-
menageada. 

A reunião transcorreu em uma 
clima festivo de pré-despedida do 
Tribunal, uma vez que a desem-
bargadora federal Neuza Alves está 
em processo de aposentadoria.

Todos fizeram questão de des-
tacar a forma carinhosa e cortês 
com a qual a homenageada sempre 
distinguiu a todos com os quais in-
teragia, qualquer que fosse o nível 
social ou o patamar do cargo ou pa-
tente ocupados. 

Dra. Neuza fez um pronuncia-
mento breve, porém 
denso, emocionado e  
permeado de aplau-
sos. Foi saudada pelo 
amigo e advogado 
Eustáquio Silveira e 
pelo presidente da 
Associação dos Poli-
ciais e Bombeiros Mi-
litares do Ex-Território 
Federal de Rondônia, 
do qual recebeu uma 
bela placa alusiva ao 
evento.

Formação de Tutores 
para o curso virtual 
Estarão abertas até 15/05 as pré-inscri-

ções para Formação de Tutores para o cur-
so virtual “Novo CPC –  Cumprimento de 
Sentença e Execução” com carga de 20h.

Pré-requisitos obrigatórios para realizar 
a Formação de Tutores: ser bacharel em Di-
reito; ter formação complementar correlata 
ao tema do curso (especialização, mestra-
do ou doutorado relacionados à matéria do 
Direito Processual Civil); ter experiência 
profissional correlata ao tema do curso.

Terão prioridade no preenchimento das 
vagas os servidores que participaram das 
Formações de tutores para os cursos “Novo 
CPC- Institutos Fundamentais”,“Novo CPC 
– Provas e Procedimentos” e “Novo CPC –
Precedentes Judiciais e Recursos”.

Pré-requisitos obrigatórios para atuar 
como tutor: possuir curso de docência on-
line; participar e ser aprovado no curso de 
Formações de Tutores.

Período de realização: de 22/05 a 
14/06/2017.

Há 30 vagas para toda a Primeira Re-
gião.Informações adicionais no portal do 
TRF1 ou por meio do telefone (61) 3410-
3944/3938.

Companheiros têm 
mesmos direitos de 

herança que cônjuges
O Supremo Tribunal Federal definiu nes-

ta quarta-feira, 11/5, que não pode haver 
discriminação entre os direitos de herança 
e sucessões entre cônjuges e companheiros, 
inclusive para relações homossexuais. A 
Corte concluiu julgamento de dois recursos 
com repercussão geral reconhecida e fixou 
que o Código Civil não pode ser interpretado 
de maneira que crie diferenças entre regimes 
sucessórios de cônjuges e companheiros.

O ministro Roberto Barroso explicou que, 
embora o código tenha sido sancionado em 
2002, foi elaborado por uma comissão de 
juristas durante os anos 1970. Portanto, diz 
o ministro, o Código Civil “chegou atrasado” 
em diversas questões de Direito de Família, 
disse o ministro. “Quando o Código Civil de-
sequiparou o casamento e as uniões está-
veis, promoveu um retrocesso e promoveu 
uma hierarquização entre as famílias que a 
Constituição não admite.”

Como o Supremo já equiparou a união 
estável entre casais do mesmo sexo à união 
estável heterossexual, não há motivos para 
manter a discriminação entre os regimes 
sucessórios, afirmou o ministro Barroso.

Fonte: CONJUR

Associação de juízes federais emite nota 
pública sobre a Reforma da Previdência

A Associação dos Juízes Federais do Bra-
sil emitiu nota pública onde manifesta repú-
dio às recentes propagandas patrocinadas 
pelo Governo sobre a Reforma da Previdên-
cia, justificando a necessidade da aprovação 
da PEC 287/16 para conter “o que chama 
de privilégios dos servidores públicos”.

 Leia trechos da nota: “Assim como to-
dos os servidores públicos, os magistrados 
e magistradas federais exercem uma fun-
ção fundamental ao país, julgando ques-
tões previdenciárias cruciais à população, 
como pedidos de aposentadoria, pensão 
por morte, salário maternidade, benefícios 
por incapacidade e assistencial.

 Para o exercício do seu cargo, os ser-
vidores submeteram-se a concursos pú-
blicos bastante concorridos, observando 
as leis vigentes, os salários e os benefí-
cios previdenciários no ato da publicação 
do edital, que incluía também o ônus de 
recolher quantias elevadas a título de 
contribuição previdenciária, destinada 
aos cofres públicos.

 Assim, não há como comparar o valor 
dos benefícios recebidos entre os trabalha-

dores do regime geral e os servidores do 
regime próprio, uma vez que a contribui-
ção se dá em valores também distintos. Em 
geral, os servidores públicos recolhem a 
contribuição previdenciária em 11% sobre 
seus vencimentos/subsídios. A contribui-
ção previdenciária dos magistrados é de ao 
menos R$ 3.713,93, valor 6,1 vezes maior 
que a contribuição máxima do setor priva-
do, fixada em R$ 608,44. Por óbvio, em 
muitos casos, uma vez que a contribuição 
do servidor público é maior que a do tra-
balhador da iniciativa privada, o benefício 
a ser recebido pelo primeiro também será 
maior do que a do segundo, o que não pode 
ser concluído sorrateiramente como um 
privilégio dos servidores públicos.

 Uma propaganda pública governa-
mental que tenta criar um embate entre 
trabalhadores e servidores públicos deve 
ser rejeitada, pois deveria se limitar ape-
nas a um caráter informativo, educativo e 
pedagógico.

A Ajufe também, considerando as re-
centes notícias veiculadas pela imprensa 
[...]sobre as negociações do Governo, con-
cedendo benefícios a empresas e produ-

tores rurais, com vistas a garantir apoio à 
Reforma da Previdência, manifesta seu re-
púdio a essa prática, infelizmente, ainda 
costumeira da política nacional.

[...] Não fossem manobras políticas 
em que Deputados Federais, membros 
da Comissão Especial da Câmara, foram 
substituídos por outros indicados do go-
verno, o relatório proposto sequer teria 
sido aprovado.

 [...] O próprio Governo publica supos-
tos déficits da Previdência, enquanto que a 
dívida ativa da União ultrapassa o patamar 
de R$ 1,8 trilhão. Diante desse quadro, 
não soa razoável que os débitos fiscais se-
jam negociados, sem um critério razoável, 
para se obter apoio à PEC 287/16.

 É bastante grave também o impedi-
mento da visitação do público ao Congres-
so Nacional até o dia seguinte à votação 
dos destaques no âmbito da Comissão de 
Reforma da Previdência. A Ajufe tomará 
todas as providências cabíveis contra essa 
postura política de tratamento do dinheiro 
público”                            

         Fonte: AJUFE


