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Aniversariantes
Hoje: Antonio Carlos Miranda Matos 
(Jequié), Cristina Maria Dantas Lessa 
Cortês (NUCAF), Patrícia Maria Pimen-
ta dos Santos (9ª Vara), Carlos Souza 
de Andrade (Ilhéus), José Japiassu de 
Almeida Júnior (Eunápolis), Ana Karina 
Fernandes Panelli e Rita de Cássia de 
Andrade Tinoco (ambas da 21ª Vara).
Amanhã: Ester Maria Valente Trignano 
(NUCJU), Sérgio Lisias de Matos Alva-
renga (SECAD), Maikel Plattiny Ferraz 
de Oliveira (Ilhéus) e Matheus Martins 
Ferreira (13° Vara).
Sábado: Jadson Souza Fernandes (Je-
quié), Marcela Maiana Mesquita (15ª 
Vara), Adriana Hora Oliveira da Gama 
(23ª Vara), Christiano de Paula Assis 
(Teixeira de Freitas), Murilo Reis Silva 
(Itabuna), Samara Alves de Souza (NU-
CAF) e Arnaldo Souza Borges (VIPAC).
Domingo: Eliana Vieira Alves Vitório 
(NUCJU) e Tamires Paloma de Oliveira 
Tude da Rocha (16ª Vara).
Segunda-Feira: Claudia Mariano de Al-
meida Temporal Soares (8ª Vara), Gis-
lara Flora Teixeira (Vitoria da Conquis-
ta), Rodrigo Soares de Queiroz Pereira 
(Teixeira de Freitas), Abiara Meira Dias 
(Turma Recursal) e Robson de Jesus 
Mota (VIPAC).
Terça-Feira: Ana Claudia Xara Gonçal-
ves (12ª Vara), Joaldo Guimarães Si-
mões (9ª Vara), Paulo César Paranhos 
de Castro (21ª Vara) e Janaína Sousa 
Bomfim (Paulo Afonso).
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EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, revi-
são, fotos, distribuição e impressão Luiz Gou-
lart - SECOS. Diagramação: SETEDI. Estagiário 
de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada 
para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 
3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Em outubro de 2005, o Justiça Fe-
deral Hoje publicou a seguinte notícia:

03/10/2005 – Justiça Federal Hoje 
em novo formato

A partir de agora, o Justiça Federal 
Hoje, informativo diário desta Seccio-
nal, passa por uma reformulação no seu 
layout, com mudança também do seu 
conteúdo editorial. Em formato A3, dis-
porá de espaço para a inclusão de con-
teúdo mais amplo. A última alteração no 
informativo ocorreu em 22 de abril de 
2003, quando foi alterada a marca, mas 
mantido o tamanho original. Várias no-
vidades virão.

JFHHÁ DEZ ANOS

Ação filantrópica no Martagão Gesteira
As servidoras Doris Fernandes e Maria Eugenia Ribeiro Laje e o enfermeiro do Pro-So-

cial Cristiano Cardozo promoveram uma ação filantrópica no Hospital Martagão Gesteira, 
no último dia 18, e agradecem a disponibilização dos servidores que colaboraram com a 
doação dos materiais para a brinquedoteca. Uma outra intervenção já está programada no 
período natalino. “Proporcionar o riso que reconstrói, como um balsamo curador de almas. 
Tudo que podemos fazer é agradecer a possibilidade de ter estado lá”, afirmam.

TRF da 1ª Região altera 
Glossário de Siglas

O Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião alterou o seu Glossário de Siglas do 
TRF1, por meio da Portaria Presi 362. A 
mudança foi motivada por alterações ocor-
ridas nas estruturas administrativas (con-
forme disposto na Resolução Presi 26, de 
13/08/2015, e modificada pela Resolução 
Presi 35/2015). A íntegra do documento, 
assinado no dia 29 de setembro pelo pre-
sidente do TRF1, desembargador federal 
Cândido Ribeiro, está disponível no Portal 
do Tribunal em “Avisos”.

Fonte: TRF – 1ª Região, em 28/10/15.

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
publicou a Resolução 207/2015, que ins-
titui a Política de Atenção Integral à Saúde 
de Magistrados e Servidores do Poder Judi-
ciário e uniformiza o tema em todo o país, 
garantindo que profissionais do Judiciário 
tenham acesso a um ambiente de trabalho 
seguro e saudável.

As ações devem contemplar todos os 
magistrados e servidores, bem como seus 
dependentes, a partir de uma abordagem 
mais humana e participativa na gestão. As 
diretrizes incluem estrutura e orçamento 
adequados, diálogo entre tribunais e com 
instituições externas, produção e comparti-
lhamento de informações e ações de educa-
ção para a saúde.

Segundo a resolução, os tribunais e con-
selhos de Justiça podem realizar convênios 
entre si e entre instituições públicas para 
contratação de plano de saúde comum que 
ofereça melhores condições usuários, sem 
prejuízo da eventual atuação do CNJ.

O CNJ atuará em parceria com os tribu-
nais na implementação das medidas previs-

CNJ publica resolução sobre saúde
para magistrados e servidores

tas na resolução, assim como na obtenção 
de recursos orçamentários e na capacitação 
de magistrados e servidores. A partir de 
2016, os tribunais deverão enviar anual-
mente ao CNJ os indicadores e informações 
sobre saúde dos magistrados e servidores.

Respeitadas as realidades locais, os 
tribunais devem manter unidades de saú-
de para emergências e, de forma indireta, 
prestar assistência por meio de planos ou 
auxílios de saúde. As unidades deverão tra-
balhar ações em saúde, prestar assistência 
emergencial, realizar ou gerir exames de 
saúde, fazer análise ergonômica das con-
dições de trabalho, realizar perícias oficiais 
administrativas e exames médicos, emitir 
ou homologar laudos de insalubridade e 
periculosidade, participar das análises de 
acidentes em serviço e doenças ocupacio-
nais e produzir dados para a propositura 
de novas ações, especialmente voltadas às 
doenças que mais causam absenteísmo. 
Cada equipe das unidades de saúde deve 

ter, no mínimo, servidores de medicina, en-
fermagem, psicologia e serviço social. 

Para facilitar a troca de experiências e 
uniformização de critérios, a resolução insti-
tuiu a Rede de Atenção Integral à Saúde de 
Magistrados e Servidores do Poder Judiciá-
rio, responsável por gerir a nova política de 
saúde, formada pelo Comitê Gestor Nacio-
nal e por comitês gestores locais, que devem 
ser instituídos pelos tribunais no prazo de 
90 dias e que atuarão sob a coordenação da 
Comissão Permanente de Eficiência Opera-
cional e Gestão de Pessoas do CNJ.

Terceirizados - Quanto aos não servido-
res, a resolução prevê que os tribunais po-
dem fazer constar dos editais de licitação 
para contratação de serviços terceirizados a 
necessidade de a empresa contratada ofere-
cer plano de saúde aos trabalhadores. Tam-
bém prevê que as ações em saúde podem 
contemplar os trabalhadores terceirizados.

Fontes: Agência CNJ de Notícias, em 22/10/15.


