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Aniversariantes  
Hoje: Fabiane Mendonça Amorim 
(NUCRE), Hanna Letícia Silva Calado 
(Paulo Afonso), Márcia Cristina Aquino 
(Express Clean) e Talita Moreira Rocha 
(Vitória da Conquista). Amanhã: Irace-
ma Lima Velame Branco (NUCJU), Jair 
Antonio de Abreu Farias (NUASG) e 
Paulo César Alves dos Santos (NUTEC).

Parabéns!!!

Edição n. 4.177. Salvador – Bahia. Quarta-feira, 22/10/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

O treinamento para o Sistema Eletrônico 
de Informações (SEI) prossegue hoje nesta 
Seccional com aulas práticas  em duas tur-
mas, das 9h às 12h e das 14h às 17h, na 
sala da UNICORP, no 3º andar do prédio 
principal do Fórum Teixeira de Freitas. 

A capacitação está sendo conduzida 
pelos servidores Sidcley dos Reis, da Se-
ção Judiciária do Distrito Federal, Jacque-
line Pereira, do NUTEC, e Álvaro Reis, do 
NUCAF. Os 80 servidores treinados serão 
multiplicadores do SEI em suas unidades.

A implantação do SEI está prevista para 
10 de novembro, quando documentos (re-
querimentos, ofícios, memorandos, etc.) e 
processos administrativos serão digitais e 
deverão ser cadastrados no novo sistema.

Sistema Eletrônico de Informações
prossegue com treinamento prático

ATENÇÃO: As inscrições estão sendo feitas pelo link indicado no cartaz acima 
ou na homepage desta Seccional (em “Notícias”) e serão confirmadas no primeiro 
dia do Seminário após doação de 1k de alimentos não perecíveis.

HOJE

Compensações até 19 de dezembro
O Núcleo de Recursos Humanos alerta os servidores que saldos de dias a compensar 

de recesso forense e banco de horas (plantão) devem ser usufruidos até 19 de dezembro 
de 2014. O prazo compensação é improrrogável de acordo com o §1º do art. 50-A da 
Resolução n. 4/2008, alterada pelas de n. 173/2011 e 186/2012, todas do CJF.

Margem
da Palavra

Agradecimento
Fiquei emocio-

nada com a cam-
panha para doação 
de medula iniciada 
na Seção Judiciária 
da Justiça Federal 
e no Tribunal Re-
gional Federal da 
1ª Região. Os car-
tazes ficaram lindos e eu aprendi novas 
formas de amarrar lenços!

Agradeço profundamente a todos 
que idealizaram e participaram na re-
alização da campanha, bem como a 
todos que já se cadastraram como do-
adores e àqueles que ainda poderão vir 
a fazê-lo.

A compatibilidade não é fácil, a pro-
porção é de 1 para 100.000, mas esta 
iniciativa, se Deus quiser, poderá salvar 
muitas vidas.

Continuo avançando na minha corri-
da de obstáculos, confiante na bondade 
e misericórdia de Deus e contando com 
o apoio, orações, torcida,  solidariedade 
e carinho de todos vocês.

Muito obrigada, queridos!
Ana Ortiz

Publicações
e malote dos Correios

têm horário antecipado 
Em razão do horário de verão, os ma-

lotes dos Correios e as publicações para a 
Imprensa Nacional terão os horários de en-
cerramento antecipados em uma hora.

Aberto processo de 
remoção para Boa 
Vista, Governador 

Valadares e Uberlândia
A Administração do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região, por meio da Secre-
taria de Recursos Humanos, informa a 
abertura das inscrições no Processo Sele-
tivo Permanente de Remoção (PSPR) para 
o preenchimento de vagas existentes nas 
localidades de Boa Vista (RR), Governador 
Valadares (MG) e Uberlândia (MG). As ins-
crições podem ser feitas por meio do Sis-
tema de Recursos Humanos (SARH), até o 
dia 23 de outubro.

TRF3 confirma pensão 
por morte para 

companheiro de união 
estável homoafetiva
O desembargador federal Souza Ribeiro, 

da 9ª Turma do TRF da 3ª Região, negou 
provimento a recurso do Instituto Nacional 
do Seguro Social e manteve sentença que 
concedeu o benefício de pensão por morte 
a autor que mantinha união estável homo-
afetiva com um falecido segurado do INSS. 

Em sua decisão, o desembargador fede-
ral explica que o reconhecimento de união 
estável homoafetiva para fins de equipara-
ção à união heterossexual, bem como para 
fins de concessão de direitos, não compor-
ta mais qualquer debate jurídico, tendo em 
vista decisão do STF na Ação Direta de In-
constitucionalidade n. 4.277. 

O relator Souza Ribeiro ressaltou: “o 
fato de a união estável alegada na exordial 
ser homoafetiva não é fundamento jurídi-
co para a improcedência do pedido inicial 
nem descaracteriza a relação de depen-
dência entre os companheiros, que têm 
reconhecido pelos Tribunais Superiores a 
igualdade de tratamento às relações he-
teroafetivas, sendo mister, se comprovado 
pela parte autora o relacionamento está-
vel, ainda que entre pessoas do mesmo 
sexo, o reconhecimento da dependência 
econômica presumida nos termos do art. 
16, §4°, da Lei n. 8.213/91”. 

O magistrado disse que a união estável 
entre o segurado e o autor se comprovou 
pelos documentos juntados aos autos, de-
monstrando que o relacionamento mantido 
pelo casal era afetivo, estável, público e no-
tório e com intenção de convívio marital e de 
constituir família. No TRF3, o processo rece-
beu o n. 0008761-71.2003.4.03.6183/SP.
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