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Aniversariantes
Hoje: Amanda Fraga Gonçalves (Turma Recursal), Steffani da Silva de Deus (Juazei-
ro), Isabel Cristina Lemos de Souza (NUASG) e Adriano Fialho Drummond (Caixa). 
Amanhã: Márcio Kazuo Tagata (NUCRE), Talita Pereira Souza de Almeida (SECAD), 
Máximo Gonçalves Portela Neto (Feira de Santana), Gabriel Araújo da Silva (15ª 
Vara), Luiza Pereira Calumby (18ª Vara) e Romário Gonçalves Lima (Campo Formoso).

Parabéns!!!

Sua
Saúde

Cuide da mononucleose, 
a doença do beijo (II)

Repouso - O professor e infectologista 
Carlos Brites destaca que para a virose 
não roubar completamente as forças dos 
foliões e da população em geral, o ideal 
é apostar numa receita baseada em re-
pouso, boa alimentação e consumo de 
muita água. “A junção desses fatores 
permite que o ciclo se complete e que o 
corpo responda da melhor forma possí-
vel”, diz o médico.

Reforçando as recomendações do 
colega, Antônio Bandeira lembra que, 
embora a mononucleose termine por si 
mesma, é importante cuidar dos sinto-
mas e aumentar a resistência do organis-
mo. “A mononucleose – como a maioria 
dos vírus – é autolimitado, mas, quando 
negligenciada, o quadro de saúde pode 
vir a complicar, gerando hepatite gra-
ve”, completa.

Por fim, Carlos Brites lembra que não 
existe remédio que combata os vírus. A 
vacina deve ser usada de maneira pre-
ventiva e não como forma de tratamen-
to. “Quando o problema está instalado, 
a alternativa é buscar um médico para 
eliminar qualquer risco de confundir 
uma virose típica com outras doenças 
respiratórias ou alérgicas, tratar os sin-
tomas, repousar e tratar bem o corpo 
para que o organismo possa combater o 
agente causador”, completa

Fonte: Correio da Bahia

Mutirão de Conciliação 
em Paulo Afonso

O Mutirão de Conciliação da  Subseção 
Judiciária de Paulo Afonso foi iniciado nes-
ta semana sob a Coordenação do juiz fede-
ral João Paulo Pirôpo de Abreu.

Estão agendadas 60 audiências por dia, 
a realizarem-se durante toda esta semana, 
(10 a 14/03/2014), nos turnos matutino 
e vespertino, num total, portanto, de 300 
audiências, envolvendo processos previ-
denciários da alçada do JEF Adjunto, com 
a presença do magistrado, servidores, con-
ciliadores voluntários cadastrados, estagiá-
rios voluntários e remunerados, procurado-
res do INSS, partes e advogados.

Mulheres ocupam Presidências e 
se destacam em 20% dos tribunais brasileiros

Em 2014, pela primeira vez em sua 
história, o Conselho Nacional de Justiça 
comemora o Mês da Mulher com o maior 
número de representantes do gênero femi-
nino em sua composição. Dos 15 integran-
tes, cinco são mulheres: a ministra do TST 
Maria Cristina Peduzzi; a desembargadora 
Ana Amarante; a juíza Deborah Ciocci; a 
procuradora Regional da República Luiza 
Frischeisen e a advogada Gisela Gondin.

A composição atual do Conselho tam-
bém reflete o aumento do número de ma-
gistradas em vagas de comando no Judici-
ário. De acordo com levantamento do CNJ, 
aproximadamente 20% dos tribunais brasi-
leiros são presididos por juízas hoje.

Na Justiça do Trabalho o percentual é o 
mais alto: 29% dos tribunais têm mulheres 
na presidência. Na Justiça Estadual, com 
27 tribunais, sete são comandados por ma-
gistradas. Entre os 27 tribunais eleitorais, 
apenas quatro são presididos por juízas. 

Na avaliação da conselheira Maria Cris-
tina Peduzzi, que chegou a vice-presidente 
do TST antes de ir para o CNJ, a equipa-
ração de homens e mulheres em cargos de 
chefia no Judiciário é uma questão de tem-
po. "No Judiciário, o cargo de comando é 
por antiguidade; dentro de pouco tempo 
a tendência é aumentar esse percentual, 
uma vez que a equivalência de gênero já 
chegou ao Judiciário", afirmou.

Para a conselheira Luiza Frischeisen, 
apesar da expressiva presença de mulheres 
nas carreiras jurídicas, o mercado de traba-
lho nessas áreas ainda precisa avançar em 
termos de conquistas de direitos, principal-
mente entre as carreiras de apoio. "De fato 
existe um grande número de servidoras, 
mas é preciso investigar se elas têm con-
quistado e exercido cargos de chefia; se a 
vida pessoal das pessoas está harmoniza-
da com o trabalho", ponderou.

Tribunais Superiores - Apesar de ainda 
possuírem menos mulheres em suas cortes 
em relação ao número de homens, os tri-
bunais superiores começaram a contar com 
integrantes femininas a partir do início da 
década de 90, algumas das quais já assu-
miram cadeiras de comando nessas Cortes.

A ministra Eliana Calmon também en-
trou para a história ao tornar-se a primeira 
mulher a assumir uma vaga como ministra 
do STJ, em 1999. Em 2010, novamen-
te foi pioneira ao ser alçada corregedora 
Nacional de Justiça do CNJ. Ela foi a pri-
meira e única mulher a ocupar essa vaga 
até hoje.

Em 2000, de maneira inédita, uma mu-
lher, Ellen Gracie, foi indicada para o STF 
e lá assumiu a Presidência. Atualmente, 
no STF, há duas ministras: Cármen Lúcia e 
Rosa Maria Weber.

Segundo o Dieese, em 2013, o número 
de mulheres no mercado de trabalho cor-
respondeu a 55%. Só na advocacia as mu-
lheres são 45% do contingente nacional.

Até o fim dos anos 60, apenas 2,3% 
dos magistrados eram mulheres - número 
que chegou a 11% na década de 90 e pu-
lou para mais de 30% em 2000, de acordo 
com a pesquisa .

"Li, certa vez, uma dissertação de mes-
trado com o seguinte título: O judiciário é 
masculino, mas a Justiça é feminina. As-
sim como o gênero das palavras, um equi-
líbrio na participação de homens e mu-
lheres no Judiciário é uma conquista para 
transformar nossa nação numa sociedade 
mais justa, plural e solidária", afirmou a 
conselheira do CNJ Deborah Ciocci.

TRF1 mantém sentença da 3ª Vara 
Servidor em atividade embora possa se aposentar, 

tem direito a restituição da contribuição previdenciária
A 8ª Turma do TRF1 manteve, por unanimidade, sentença da 3ª Vara desta Seccio-

nal, que julgou procedente o pedido para que fossem restituídos valores pagos a título 
de contribuição previdenciária durante o período em que uma servidora permaneceu em 
atividade, mesmo depois de preenchidos os requisitos para a aposentadoria voluntária.

A autora adquiriu direito à aposentadoria voluntária mas permaneceu em atividade 
e durante este período a União continuou a descontar a contribuição previdenciária. Em 
2002, foi editada a Portaria n. 627 (2/4/2002), por intermédio da qual foi deferida à 
parte autora a isenção do pagamento da contribuição previdenciária, com a ressalva de 
que a isenção vigoraria apenas a partir da opção pela permanência em atividade: a data 
da própria edição da Portaria.

A União apelou ao TRF1 alegando que “a sentença merece reforma, uma vez que 
desconstituiu ato praticado pela Administração com amparo na lei.”

A relatora, desembargadora federal Maria do Carmo Cardoso, manteve a sentença do 
1º grau. De acordo com a magistrada, o desconto da contribuição previdenciária depois de 
a servidora preencher as exigências para a aposentadoria voluntária está “em desacordo 
com os preceitos normativos vigentes à época”, no caso o art. 4. da Lei n.º 9.783/1999.

Quanto à Portaria que deferiu a isenção do pagamento da contribuição a partir daquela 
data, a relatora entendeu ser “flagrantemente ilegal”. “Ademais, parece absurdo que a 
autora, em 1999, quando adquiriu seu direito, tivesse de cumprir exigência criada por 
meio de portarias editadas somente em 2002”, afirmou a desembargadora.

“Por fim, correta a sentença também ao reconhecer a prescrição quinquenal e limitar 
o direito à restituição do indébito ao período de 16/06/2001 – cinco anos antes do ajuiza-
mento da ação – até 28/11/2001, marco temporal pleiteado na inicial”, avaliou a relatora.
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