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Aniversariantes
Hoje: João Silva Souza (NUCJU), Mar-
celo Pinto Oliveira (2ª Vara), Marta 
Cristina Rocha de Alencar (14ª Vara), 
Baiara Benfica (Eunápolis), Maria Si-
mone Alves da Silva (Paulo Afonso), 
Fábio Santana Vieira (Áquila), Adria-
na Zoccoli Padilha e Augusto José 
de Souza Carvalho (ambos da Turma 
Recursal). Amanhã: Cleuma Sahiona-
ra Moutinho Alves (19ª Vara), Maria 
Neusa Souza Moraes (Alagoinhas) e 
Eduardo Pereira Matos (Itabuna).
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Desde ontem, 12/8, a Escola Nacio-
nal de Formação e Aperfeiçoamento de 
Magistrados Ministro Sálvio de Figueire-
do (Enfam) tem em seu corpo discente 
advogados, procuradores, promotores, 
delegados, conselheiros das cortes de 
contas e servidores do Judiciário e do 
Executivo. São os 545 alunos do primei-
ro Curso sobre Improbidade Administra-
tiva para Não Magistrados.

A iniciativa inédita ocorre paralela-
mente à terceira edição da tradicional ca-
pacitação em improbidade destinada aos 
juízes federais e estaduais – que conta, 
desta vez, com 376 inscritos. 

Segundo a ministra Eliana Calmon, 
diretora-geral da Enfam, a decisão de es-
tender o curso para outros operadores do 
direito aconteceu em virtude da grande 
demanda pela qualificação sobre a im-
probidade administrativa, que é oferecida 
pela escola desde maio. “Isso demonstra 
a qualidade da capacitação e o interes-
se de outros atores do sistema judicial 
em aprimorar seus conhecimentos para 
o combate à corrupção e à impunidade”, 
avaliou a magistrada. 

O advogado Ophir Cavalcante Júnior, 
ex-presidente nacional da OAB, é um dos 
inscritos na qualificação. Ele destacou o 
mérito da iniciativa da Enfam. “A Justi-
ça sempre busca a boa aplicação da lei. 
Com os advogados, Ministério Público 
e outros envolvidos com o mundo jurí-
dico tendo um maior conhecimento, os 
próprios processos serão mais rápidos”, 
disse. Ophir Cavalcante também apontou 
a importância da temática do curso, a le-

Curso sobre Improbidade Administrativa 
atrai 545 não magistrados

gislação sobre improbidade administrati-
va, algo que classificou como essencial 
para a evolução da sociedade. 

Efetividade - “A Lei de Improbida-
de é um marco no combate aos ilícitos 
contra o patrimônio público. Ela pavi-
mentou o caminho para a Lei da Ficha 
Limpa, a da Responsabilidade Fiscal 
e outros instrumentos legais que per-
mitem uma limpeza na administração 
pública”, acrescentou. O advogado des-
tacou ainda a importância da atuação 
do STJ na construção da jurisprudência 
sobre a improbidade. Entretanto, afir-
mou que ainda há longo caminho a per-
correr, inclusive com uma atualização 
da legislação. 

O curso é resultado de parceira assi-
nada pela ministra Eliana Calmon e pelo 

ministro Joaquim Barbosa, presidente do 
CNJ, com o objetivo de dar efetividade ao 
cumprimento da Meta 18 do Poder Ju-
diciário que determina que, até o fim do 
ano, devem ser julgadas todas as ações 
de improbidade administrativa e de cri-
mes contra a administração pública dis-
tribuídas antes de 31/12/ 2011.  

Condenações - Os condenados nas 
ações de improbidade administrativa, 
além de reparar os danos causados e 
restituir os bens e valores indevidamen-
te obtidos, estão sujeitos ao pagamento 
de pesadas multas e também podem ter 
seus direitos políticos suspensos e serem 
declarados inelegíveis, inclusive para os 
efeitos da lei da Ficha Limpa, sem preju-
ízo das sanções penais.

Fonte: STJ

Servidor ministra palestra 
sobre Portal do TRF1

O servidor Fábio Damasceno, encarregado da SETEDI, participou do XIV Ciclo de 
Seminários sobre Tecnologias de Apoio à Gestão Empresarial da Universidade Federal da 

Bahia, no último dia 8 de 
agosto, sob orientação do 
Prof. Dr. Arlindino Neto, 
ministrador da disciplina 
de Sistemas de Informa-
ção Gerencial do Curso de 
Ciências Contábeis.

Em atendimento ao 
convite feito por Manoele 
de Andrade Veiga, esta-
giária do Setor de Cálcu-
lo e estudante da UFBA, 
o servidor palestrou no 
evento sobre a importân-
cia do Portal do TRF da 
1ª  Região no processo de 
gerenciamento das ativi-
dades diárias nesta Seção 
Judiciária da Bahia.

Sexta Jurídica:
Novo Regime 

de Previdência 
Complementar do 

Servidor Público Federal

Na edição 153 do
Primeira Região na TV
 CNJ realiza o III Encontro Nacional 

dos Núcleos de Conciliação;  abertas 
as inscrições para o 15º concurso para 
juiz federal substituto da 1ª Região;   
ESMAF promove a I Jornada sobre Co-
operação Jurídica Nacional e Internacio-
nal;  Justiça Federal chega a Juína, no 
Mato Grosso, e você confere os detalhes 
da instalação da Subseção Judiciária na 
reportagem especial desta semana;  
Participe enviando e-mail para o endere-
ço: primeiraregiaonatv@trf1.jus.br.

Conheça a página do 
TRF1 no Facebook

O TRF1 está presente nas redes so-
ciais. A Assessoria de Comunicação So-
cial do Tribunal disponibiliza, na página 
do órgão no Facebook, as principais no-
tícias sobre a Justiça Federal da 1ª Re-
gião. Para acessar, basta curtir a página 
no endereço https://www.facebook.com/
ascomtrf1.

Essa é mais uma opção de acesso à in-
formação oferecida pelo Tribunal ao juris-
dicionado, abrindo a possibilidade de inte-
ração com os públicos interno e externo.

A Justiça Federal em Pernambuco 
determinou que o Exército reconheça 
como dependente o companheiro de 
um sargento que atua no Centro de 
Telemática, no Recife. A decisão, em 
segunda instância, contou com a una-
nimidade da Terceira Turma do TRF5 e 
é considerado o primeiro caso de união 
homossexual no Exército reconhecido 
judicialmente. 

Um sargento de 40 anos, divorciado, 
vive há três anos com um universitário 
de 21 anos em relação estável. Mas o 
Exército negou a inclusão de seu compa-
nheiro no cadastramento previdenciário e 
no sistema de saúde militar. O sargento 
recorreu à Justiça. O juiz da 1ª Vara Fe-

deral Roberto Wanderley Nogueira negou 
o pedido sob a alegação de que a legisla-
ção militar não prevê extensão de direitos 
a companheiro homossexual. 

O sargento entrou com recurso. O 
relator do caso, desembargador Élio Si-
queira, considerou que hoje há pessoas 
do mesmo sexo convivendo como ca-
sados e que a evolução do Direito deve 
acompanhar as transformações sociais. 
A União entrou com embargo de decla-
ração. A advogada do autor acredita na 
manutenção da sentença. Segundo ela, 
o Supremo já reconheceu, em 2011, a 
união de pessoas do mesmo sexo como 
uma entidade familiar.

Fonte: O Estado de S.Paulo.

Justiça Federal determina que 
companheiro de militar seja 
reconhecido pelo Exército


