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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Maria Soledade Ferreira (NU-
COD), Erenilson Sousa de Oliveira 
(NUASG), Victor Freitas Barros (Teixei-
ra de Freitas) e Joselene Campos dos 
Santos (Delta). Amanhã: Bladson de 
Oliveira Soares (Vitória da Conquista), 
Bruna Mota Ledo (Jequié), Euler Ne-
greiros Cardoso e Márcia Nilo do Vale 
(ambos da 23ª Vara), Maria Letícia 
Pereira e Antonio Luiz Dias (ambos do 
NUCJU). Parabéns!!!
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Nova audiência pública 
sobre barracas da orla

A Seção Judiciária realiza hoje uma 
nova audiência pública de concilia-
ção, instrução e julgamento referente 
ao Processo n. 2006.33.00.16425-0, 
Ação Civil Pública, que tem por objeto 
as barracas de praia da orla marítima 
de Salvador. A audiência ocorrerá no Au-
ditório Ministro Dias Trindade, às 14h, e 
será conduzida pelo juiz federal da 13ª 
Vara, Carlos d’Ávila Teixeira.

Portaria suspende 
expediente na Subseção 

de Teixeira de Freitas
A Portaria PRESI/CENAG 56, de 

08/05/2013, suspende expediente exter-
no e prazos processuais da Subseção Ju-
diciária de Teixeira de Freitas nos dias 9 
e 10 de maio, a partir das 15h, mantida 
a apreciação de medidas de urgência que 
visem a evitar perecimento de direito. 

A suspensão é necessária em razão 
dos transtornos causados ao funciona-
mento do Foro pelos festejos da Micareta 
na sede daquele município.

O diretor do Foro desta Seccional, 
juiz federal Ávio Novaes, acompanhado 
pelo diretor do NUCRE, Luiz Quaresma 
de Mello Neto (ambos na foto ao lado), 
e do servidor do NUASG, Genilson Fer-
reira da Silva, fizeram uma vistoria in 
loco na cobertura do prédio anexo Maria 
do Carmo Vieira Gomar para conhecer 
os trabalhos que estão sendo realizados 
nos telhados do espaço do Núcleo de 
Recursos Humanos.

Em decorrência desses trabalhos, o 
atendimento externo no NUCRE foi sus-
penso de 7 a 10 deste mês, período em 
que durará a reforma do telhado. 

O servidor Genilson Ferreira, executor 
da obra, demostrou ao magistrado e ao  
diretor do NUCRE em que consiste a re-

forma e em que etapas ela se dará a fim 
de, internamente, aquele Núcleo conse-
guir funcionar com segurança, sem risco 
para servidores e estagiários. 

Segundo o executor da obra, as telhas 
de alumínio hoje existentes – que estão 
muito deterioradas -, estão sendo subs-
tituídas por telhas termoisolantes que 
possuem alta resistência mecânica, ex-
celente isolamento térmico, com núcleo 
de poliuretano que bloqueia o calor, po-
dendo chegar a 90%, contribuindo para 
um ambiente mais confortável, além de 
economizar energia com ar condicionado. 

Diretores do Foro e do NUCRE acompanham 
obras da cobertura do Edifício Anexo

As telhas ainda favorecem o trânsito da 
equipe de manutenção sobre elas devido 
a sua resistência mecânica.

Também foram vistoriadas as altera-
ções feitas no telhado do restaurante, si-
milares às que ocorrerão no NUCRE. 

O juiz federal diretor do Foro fez ques-
tão de realizar pessoalmente essa visita 
para que aqueles que exercem suas ativi-
dades no Núcleo de Recursos Humanos 
se sintam seguros e possam continuar la-
borando cientes das mudanças positivas 
que estão sendo praticadas pela Admi-
nistração.

Sistemas informatizados 
ficarão indisponíveis 
sábado e domingo

O NUTEC informa aos usuários que 
haverá suspensão dos sistemas informa-
tizados para os públicos interno e externo 
neste final de semana.

A parada se deve pela necessidade da 
empresa Pirangi, que está executando o 
serviço de transferência do CPD, desligar 
a subestação nos dias 11/05,  das 8h às 
14h, e também no domingo, dia 12/05.

STJ confirma 
desaposentação

O STJ confirmou ontem que o apo-
sentado que continuou trabalhando tem 
o direito de requerer nova aposentadoria 
mais vantajosa, sem que para isso tenha 
que devolver os valores recebidos.

Assim, a pessoa que se aposentou pro-
porcionalmente e continuou contribuindo 
para a Previdência pode, mais tarde, de-
sistir do benefício e pedir a aposentado-
ria integral, sem prejuízo do dinheiro que 
recebeu no período. A medida contraria a 
posição do INSS que considera impossí-
vel a renúncia ao benefício e nega todos 
os pedidos na via administrativa.

“Os benefícios previdenciários são 
direitos patrimoniais disponíveis, sus-
cetíveis de desistência pelos titulares, 
dispensando-se a devolução dos valores 
recebidos da aposentadoria a que o segu-
rado deseja renunciar para a concessão 
de novo e posterior jubilamento”, ressal-
tou o relator, ministro Herman Benjamin.

Tribunais de segunda instância que 
julgaram em outro sentido poderão ajus-
tar sua decisão à orientação do STJ e, 
apenas se o TRF insistir em entendimen-
to contrário é que o recurso será admitido 
para a instância superior.


