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Em fevereiro de 2003, o JFH publi-
cou a notícia que destacamos abaixo.

03/02/2003 – Empossada nova 
Diretoria da ASSERJUF

Foi empossada, na última sexta-
feira, no Auditório Ministro Dias Trin-
dade, a nova Diretoria da Associação 
dos Servidores da Justiça Federal, 
tendo como nova diretora executiva a 
servidora da 1ª Vara, Patrícia Farias 
Oliveira. 

A posse foi presidida pelo então di-
retor executivo da ASSERJUF, Reinal-
do Lopes Rocha, que discursou sobre 
a história da Associação, relembrando 
os momentos de mobilização política e 
as conquistas da categoria. 

A solenidade contou, também, com 
a presença do juiz federal diretor do 
Foro em exercício, Saulo José Casa-
li Bahia, e do coordenador-geral do 
SINDJUFE, Lourival Matos. 

Logo após a posse, os servidores 
puderam dar as boas vindas à nova Di-
retoria, ao tempo em que era servido, 
no foyer, um coquetel com comidas tí-
picas baianas.

JFHHÁ DEZ ANOS

Nova Diretoria da ASSERJUF toma posse

Por uma feliz coincidência, o JFH publi-
ca a matéria sobre a posse da nova Dire-
toria da ASSERJUF na mesma edição em 
que traz a notícia da posse da Diretoria da 
mesma Associação, dez anos atras. 

A nova Diretoria foi empossada, para o 
biênio 2013/2014, na última quarta-feira, 
30/01, em breve solenidade na Biblioteca 
do Fórum Teixeira de Freitas. 

O juiz federal Pedro Braga Filho, diretor 
do Foro em exercício, prestigiou o evento re-
presentando o juiz federal Ávio Novaes. O 
diretor da SECAD em exercício, Sidinei José 
de Souza, também compareceu, represen-
tando a diretora Sandra Barco. Diversos ser-
vidores assistiram à posse dos novos direto-
res, quando foi oferecido um coquetel.

Ao início da solenidade, o ex-diretor 
financeiro, Lourival Matos, apresentou 
a prestação de contas, lembrando que, 

quando assumiu o cargo na associação, 
em 1998, a ASSERJUF tivera um ano com 
déficit de R$ 2.151,13 e já no ano 2000 o 
superávit foi de R$ 95.562,43.

No ano de 2009, a Associação teve sal-
do positivo de mais de R$ 66 mil; em 2010, 
esse saldo superou R$ 78 mil e, em 2011, 
atingiu quase R$ 62 mil, o que demonstra a 
saúde financeira da entidade.

O diretor executivo Joilton Pimenta agra-
deceu o trabalho dos ex-diretores e saudou 
os novos eleitos, lembrando a importante 
parceria existente há anos entre a adminis-
tração  do Foro e a ASSERJUF.

O diretor do Foro em exercício, juiz fe-
deral Pedro Braga Filho, em seu discurso, 
falou da satisfação em participar da posse 
da nova Diretoria, lembrando que é impor-
tante manter a antiga parceria entre a AS-
SERJUF e a Administração, o que continua 
a ser feito pelo atual diretor do Foro, juiz 
federal Ávio Novaes, e continuará a aconte-
cer nas futuras gestões, uma vez que os in-
teresses são comuns: melhorar a qualidade 
de vida dos servidores e prestar um serviço 
de excelência à população.

O magistrado mencionou algumas ati-
vidades relevantes em que a ASSERJUF 
atuou ao lado da DIREF nas áreas social, 
educacional, cultural e recreativa. Para o 
juiz, essas atividades ajudam bastante no 
aprimoramento da atividade judiciária.

Dr. Pedro Braga Filho apontou a im-
portância de aproveitar a experiência 
de trabalho dos aposentados, pioneiros 
no espírito de servir bem ao público. “É 
importante que os servidores mais an-
tigos transmitam aos novos servidores 
essa ideia de aprimoramento dos nossos 
serviços”, disse. Ao final, declarou que a 
associação pode contar com a DIREF no 
que for necessário.

A diretora de comunicação do SIND-
JUFE, Denise Márcia Carneiro, também 
saudou a  Diretoria da associação dos ser-
vidores, declarando que o sindicato tem a 
ASSERJUF como um modelo a ser seguido 
tanto na comunicação fácil e rápida com 
os associados quanto na sua organização. 
Disse ainda que as duas entidades bus-
cam o melhor para os servidores e anun-
ciou que continuariam a realizar eventos 
conjuntamente.

Servidor tem direito de incluir 
companheiro do mesmo sexo como 
dependente no registro funcional

O juiz federal Antonio Claudio Macedo 
da Silva, da 8ª Vara Federal do Distrito Fe-
deral, deferiu medida liminar, em mandado 
de segurança, determinando a um diretor 
do Ministério das Relações Exteriores que 
altere imediatamente, no registro funcional, 
o estado civil de um servidor homossexual 
de “solteiro” para “casado”. Dessa manei-
ra, o companheiro do servidor passará a 
ser reconhecido como seu dependente.

O servidor buscou a Justiça Federal 
após a negativa do diretor do ministério de 
realizar a alteração - mesmo com a com-
provação da união homoafetiva por meio 
de certidão de casamento, que possui fé 
pública.

Para o magistrado “o impedimento do 
registro imediato nos assentamentos fun-
cionais acerca da mudança de estado civil 
fere direito consagrado na Carga Magna e 
traduz uma conduta anti-isonômica prati-
cada pela autoridade coatora, que merece 
ser corrigida (...)”.

O juiz disse também que a união reco-
nhecida gera direitos assistenciais ao côn-
juge do impetrante, como a possibilidade 
de inclusão do dependente em plano de 
assistência médica.

Segundo o juiz federal Antonio Cláudio 
Macedo da Silva, o Supremo Tribunal Fe-
deral já reconheceu a isonomia entre ca-
sais homossexuais, já que a Constituição 

Federal não veda a formação de família por 
pessoas do mesmo sexo. 

“Como registrado no acórdão da Corte 
Constitucional, o núcleo familiar é o prin-
cipal locus institucional de concreção dos 
direitos fundamentais que a própria Cons-
tituição designa por ‘intimidade e vida pri-
vada’ no inciso X do seu art. 5º”, esclare-
ceu o juiz.

Proc. 00044877620134013400 

Inscrições para Auxílio- 
Material Escolar estão 

abertas até 15/02
O Auxílio Material-Escolar é concedido 

aos servidores inscritos no Pro Social com 
dependentes matriculados em instituições 
de ensino público ou particular do 1º ao 9º 
ano do ensino fundamental.

STF reinicia atividades 
com pautas relevantes

O reinício das atividades judiciais traz 
expectativas de um ano agitado. O STF está 
recheado de casos importantes cujas defi-
nições ditarão os trabalhos do Judiciário.

A Pauta Temática do site do tribunal 
elenca 23 temas, cada um deles tratados 
em diversos processos. Sobre a maioria de-
les foi declarada a repercussão geral, con-
dição para que o Pleno do Supremo julgue 
recursos e que deixa sobrestados todos os 
recursos nos demais tribunais do país.

Questão antiga e aguardada por milhões 
de brasileiros é a da correção dos expurgos 
inflacionários de poupança com base nos 
planos econômicos dos anos 90

O que se discute é qual índice deve 
ser aplicado ao dinheiro em poupança 
durante a mudança dos planos. Bancos 
querem índices com juros moratórios 
maiores e consumidores, que se apliquem 
limites às taxas de juros. O Supremo dará 
a palavra final. 

Algumas questões criminais aguardam 
pronunciamento do STF. A principal é a 
possibilidade de o Ministério Público con-
duzir investigações em ações penais. Os 
contrários à ideia alegam que a Constitui-
ção não deu esse poder ao MP, mas apenas 
à Polícia. O MP afirma que a Constituição 
não veda a atuação. 

A questão está dividida no Supremo. 
O ministro Celso de Mello, o decano, em 
decisões monocráticas, já havia autorizado 
o MP a conduzir investigações, mas com 
alguns limites.


