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COM), Jandir Suzart de Oliveira (CS Gestão & Serviço) e Arileide Barreto Santos (CEF). 
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Palestra: Coaching 
e Relações Interpessoais

A ESAF na Bahia realiza o Ciclo de Pa-
lestras gratuito que abordará os seguintes 
temas: Coaching e Relações Interpessoais

O evento será gratuito no dia 28/04 no 
Auditório do Ministério da Fazenda na aveni-
da Jequitaia. Evento com certificação. Para 
inscrições envie e-mail com nome e CPF 
para inscricoes.esaf.ba@fazenda.gov.br.

1ª palestra (8h às 12h) - Descubra 
quem você é e seja de propósito. O auto-
conhecimento inferindo na descoberta de 
pontos fortes e de melhoria; atitudes que 
contribuem para as relações interpessoais 
positivas.

2ª palestra (13h às 17h)- Convivendo 
com equilíbrio. Reconhecimento do esta-
do atual para o estado desejado; Posturas 
para enfrentar desafios e estresse; Estado 
SMART - de bem com a vida.

Informes de rendimentos
Os informes de rendimentos ano-base 

2015 para a declaração anual do Imposto 
de Renda 2016 estão disponíveis no site 
desta Seccional. Para imprimi-los o servidor/
magistrado deverá acessar o site e:

1. Clicar em servidor; 2. Clicar em servi-
ços; 3. Clicar em Imposto de renda (DIRF); 
4. Será aberta caixa de seleção, nela o ser-
vidor/magistrado deverá entrar com a iden-
tificação (nome de usuário e senha), que é 
a mesma do Oracle, e também selecionar o 
banco de dados da Bahia.

Esses passos levam a um quadro com 
todas as informações de rendimentos. O ser-
vidor deverá clicar em DIPAG 2015 e PRO-
SOCIAL 2015 para imprimir.

TRF da 1ª Região empossa novos dirigentes
Em solenidade realizada na 

última sexta-feira, 15 de abril, o 
Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região empossou seus novos diri-
gentes para o período 2016-2018. 
Pelos próximos dois anos, a Admi-
nistração do órgão será conduzida 
pelos desembargadores federais 
Hilton Queiroz (presidente), I’talo 
Mendes (vice-presidente) e João 
Batista Moreira (corregedor regio-
nal da Justiça Federal da Primeira 
Região). O evento reuniu autorida-
des civis e militares das três es-
feras de Poder, nos níveis federal, 
estadual, municipal e distrital.

O desembargador federal Hilton Queiroz 
é o 16º presidente do TRF da 1ª Região e, 
em seu discurso de posse, relembrou sua 
trajetória de 18 anos no TRF. “Envelheci 
neste Tribunal, aonde cheguei com o vigor 
maduro da quadra de meus 50 anos. En-
velheci neste Tribunal servindo ao Brasil 
no exercício da atividade pública compa-
tível com o pendor de meu espírito. Venho 
servindo ao Brasil fiel aos deveres de meu 
cargo, fidelidade que guardo à Justiça 
desde que assumi a magistratura federal, 
na Bahia, em 1984”.

Para o magistrado, a posse solene dos 
dirigentes do Tribunal é, sobretudo, uma 
manifestação de civismo, uma afirmação 
da soberania da República Federativa do 
Brasil que se autogoverna e, para tanto, 
“estabelece os núcleos de poder que co-
mandam aos seus destinos, dentre eles o 
Poder Judiciário”.

O novo presidente afirmou que sua em 
gestão os princípios constitucionais da 
Administração Pública serão estritamente 
observados e seguidos para enfrentar os 
desafios que se apresentam: “os recursos 

humanos, comprometidos pela 
diminuição do quadro de pesso-
al, que não se renova, e a que se 
junta a falta de recursos para a 
realização de concursos, serão 
otimizados e os recursos financei-
ros, escassos, por força do contin-
genciamento advindo do déficit 
orçamentário, serão priorizados 
para o atendimento dos serviços 
essenciais ao Tribunal”.

Hilton Queiroz destacou a ele-
vada demanda processual que a 
Primeira Região enfrenta. “O TRF1 
tem julgado muito, não podendo 
ser tachado de inoperante. Outra 

verdade é que o Tribunal tem um quadro 
pequeno de julgadores para arrostar a 
quantidade de processos que nele desá-
gua”, ponderou.

O presidente declarou: “O Tribunal é um 
barco lançado a revolto oceano de conflitos, 
exigindo soluções judiciais. Seu objetivo é 
domar o oceano, pacificando conflitos, e o 
porto onde se supre para arrostar as proce-
las é o da Constituição, das leis, do seu re-
gimento, de onde fluem as cartas náuticas 
que balizam o seu curso”, concluiu.

Fonte: TRF1

Recicle Já-Bahia completa 17 anos 
com 6,8 mil toneladas recicladas

A Desenbahia integra o programa “Recicle Já Bahia” que, ao completar 17 anos, 
atingiu a marca das 6.880 toneladas de resíduos sólidos reciclados. O programa é uma 
iniciativa da Superintendência do Patrimônio (SUPAT), da Secretaria da Administração do 
Estado (SAEB), e conta com 153 unidades atendidas, incluindo secretarias, autarquias, 
instituições públicas municipais, estaduais e federais. 

O objetivo é promover maior conscientização quanto ao destino dos resíduos gerados 
no ambiente de trabalho, além de gerar renda para os catadores e reduzir o impacto do 
lixo no meio ambiente.    

De janeiro a agosto de 2015, o Recicle Já Bahia foi responsável pela coleta de 769 
toneladas de resíduos, com a média de 85,4 toneladas por mês. O número representa 
crescimento de 32,2% em relação ao mesmo período do ano anterior, quando foram co-
letadas aproximadamente 521 toneladas. 

A coleta dos materiais recicláveis é feita atualmente por 13 cooperativas em Salvador 
e mais 34 municípios baianos. O programa realiza ainda coleta de livros didáticos irrecu-
peráveis e/ou desatualizados, carteiras inservíveis em escolas públicas estaduais, resíduos 
eletrônicos e óleo de fritura dos restaurantes. 

TRF1 confirma 
desaposentação sem 
devolução de valores
A 1ª Turma do TRF da 1ª Região con-

firmou sentença que assegurou ao autor a 
renúncia de sua aposentadoria atual para 
fins de obtenção de novo benefício mais 
vantajoso, com o cômputo do período tra-
balhado após a concessão do primeiro be-
nefício. 

O relator, desembargador federal Carlos 
Brandão, destacou que a aposentadoria é 
direito patrimonial disponível e passível de 
renúncia, podendo o titular contar o tem-
po de contribuição efetuada à Previdência 
após a primeira aposentadoria para fins de 
obtenção de novo benefício da mesma es-
pécie, sem que tenha que devolver o que 
auferiu a esse título.

O magistrado ainda salientou que o 
STF reconheceu o direito de cálculo de 
benefício mais vantajoso a segurado do 
INSS, desde que preenchidas as condi-
ções para a concessão da aposentadoria.

Nesse sentido, “buscando o segurado 
uma nova aposentadoria, mais vantajo-
sa, deve ser realizada uma interpreta-
ção sistemática do art. 18, § 2º, da Lei 
8.213/91, sendo vedada tão somente a 
cumulatividade de benefícios ao segurado 
já aposentado, não existindo óbice legal, 
portanto, a renúncia de aposentadoria 
para a concessão de um novo benefício”, 
fundamentou o relator.


