
Edição n. 4.190. Salvador – Bahia. Terça-feira, 11/11/2014.
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz federal 
Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção Ju-
diciária da Bahia. Supervisão, redação, revisão, 
fotos e distribuição: Luiz Goulart - SECOS. Dia-
gramação e Impressão: Gésner Braga - SETEDI. 
Estagiário de Jornalismo: Rodrigo Sarmento - SE-
COS. Tiragem: 26 exemplares. Edição eletrônica 
encaminhada para mais de 1.000 e-mails. Telefo-
nes: (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.

Aniversariantes  
Hoje: André Luiz Limoeiro Carvalho (Ita-
buna), Jeferson Santos da Silva (COJEF), 
Luciano Cezar Gomes Azevedo Filho (7ª 
Vara), Maria das Dores Souza Cardoso 
(Express Clean), Sandra Ramos Cerquei-
ra (11ª Vara) e Maria das Dores Souza 
Cardoso (Express Clean). Amanhã: Io-
landa Doria (ASSERJUF), José Joaquim 
Medrado Neto (NUCJU), Lucileide Gama 
Lima Oliveira (Paulo Afonso), Raimundo 
José Leite Mendes Riccio (Central de 
Mandados) e Sérgio Pereira Assunção 
(Bom Jesus da Lapa).

Parabéns!!!

CJF altera regras sobre licenças para 
tratamento da saúde e por motivo 
de doença em pessoa da família

O Conselho da Justiça Federal aprovou 
alterações na Resolução 159, de 2011, que 
disciplina as licenças para tratamento da 
própria saúde e por motivo de doença em 
pessoa da família dos servidores do Conse-
lho e da Justiça Federal de 1º e 2º graus. 

Uma das adequações ocorreu no § 2º, do 
art. 5º, que ampliou de 2 para 3 dias o prazo 
para que o servidor apresente, para homolo-
gação, o atestado emitido por médico estra-
nho à administração. “A justificativa para o 
acréscimo de um dia se justifica diante da 
dificuldade das seccionais para implemen-
tar, em interstício inferior a 3 dias, o que 
dispõe a Resolução CJF 159/11. Não há 
qualquer impedimento jurídico para levar 
a termo a alteração”, avaliou a relatora do 
processo, ministra Laurita Vaz.

Com a alteração no art. 7º, a perícia mé-
dica oficial poderá ser dispensada nos casos 
em que seja concedida licença para trata-

mento da saúde do próprio servidor ou por 
motivo de doença em pessoa da família, em 
que o afastamento seja inferior a 15 dias, 
consecutivos ou não, referente à licença da 
mesma espécie, no intervalo de 12 meses. 
“A alteração está calcada, principalmente 
nas informações prestadas pelos TRFs, in-
dicando que tal medida proporcionaria re-
dução das demandas atinentes a perícias 
médicas, estando esse entendimento con-
dizente com a legislação as boas práticas 
administrativas”, afirmou a ministra.

O art. 6º recebeu cinco parágrafos refe-
rentes à celebração de convênios com uni-
dades de atendimento público de saúde. 
“A pretensão é tratar de questões atinen-
tes à celebração de contratos e convênios 
a propósito de serviços de perícia médica 
no âmbito da Justiça Federal de primeiro 
e segundo graus e outros temas correlatos, 
adequando ao que dispõe o artigo 230 da 
Lei 8.112/90”, resumiu a relatora.  

Chegou a vez de os servidores dos JEFs 
e das Turmas Recursais desfrutarem de 
uma programação especial integrante dos 
eventos do Novembro Azul promovidos 
pela ASSERJUF. 

A associação dos servidores, em parce-
ria com diversos parceiros conveniados da 
área da saúde, traz vários serviços gratuitos 
oferecidos em prol da saúde e qualidade de 
vida do servidor.

 De 10 a 12 de novembro, das 9h às 
16h, quem comparecer no 2° andar do pré-
dio dos Juizados Especiais Federais poderá 
desfrutar de diversos serviços com o objeti-
vo de homenagear o servidor.

Ontem, 10/11, foi oferecido pelo SAM's 
Club um café da manhã com a confecção 
de carteiras de sócios. 

ASSERJUF realiza atividades 
para servidores dos JEFs 
e das Turmas Recursais 

Hoje, 11/11, haverá massagens relaxan-
tes, drenagem facial, distribuição das cane-
cas de acrílico da campanha “Não ao copo 
descartável” além de avaliação postural e 
orientações sobre o combate ao cansaço fí-
sico, estresse, tendinite e LER; limpeza de 
pele; maquiagem e SPA das mãos e dos pés.

Amanhã, 12/11, haverá orientação so-
bre vacinas e aplicação das vacinas Herpes 
Zoster e HPV; avaliação postural e orien-
tações sobre o combate ao cansaço físico, 
estresse, tendinite e LER; limpeza de pele; 
maquiagem e SPA das mãos e dos pés, além 
da distribuição das canecas de acrílico.

TRF1 mantém sentença da 16ª Vara que 
garantiu a professora temporária direito 

à renovação de contrato com a UFBA
Por unanimidade, a 5ª Turma do TRF1 

confirmou sentença da 16ª Vara da Bahia 
que concedeu parcialmente segurança para 
determinar ao Superintendente de Pessoal e 
à reitoria da UFBA que renovassem o con-
trato temporário de uma professora por, no 
mínimo, prazo igual ao previsto no novo edi-
tal publicado para preenchimento do cargo 
por ela ocupado.

A impetrante, professora universitária, 
submeteu-se a processo destinado à sele-
ção de candidatos em caráter temporário. 
A demandante foi aprovada e contratada 
como educadora substituta do Departa-
mento de Ciência da Nutrição da UFBA 
para trabalhar no período de 12/12/2012 
a 30/04/2013, prorrogável por até 24 me-
ses, de acordo com a Lei 8.745/93.

Entretanto, estando em vigor o contrato 
que não havia sido ainda prorrogado, em 
26/04/13, a instituição de ensino publicou 
o Edital n. 04/2013 para o preenchimento 

de duas vagas de Magistério Superior - Ci-
ência da Nutrição.

A professora, então, procurou a Justiça 
Federal com o intuito de preencher a vaga, 
que era a mesma por ela ocupada, e obteve 
ganho de causa.

No TRF1, o desembargador Souza Pru-
dente, relator do processo, entendeu que, 
embora a prorrogação consista, teoricamen-
te, em ato administrativo a ser analisado de 
acordo com a oportunidade e conveniência 
do serviço, a requerente tinha razão. Re-
gistrou, o julgador que: “restou claro que 
persiste o interesse da Administração na 
renovação do contrato da impetrante, 
uma vez que ofereceu duas vagas para o 
mesmo cargo, quando publicou o Edital 
n. 04/2013, em 26/04/13, (...) quando 
ainda em vigor o contrato da impetrante, 
que nos termos da Lei nº 8.745/93, pode 
ser prorrogado por um período de até dois 
anos”.

O magistrado considerou, também, 
que não havia nenhum fato impeditivo 
à renovação do contrato e finalizou: “a 
comprovação de existência de interes-
se e de necessidade da Administração 
Pública em contratar profissional para 
a função ocupada por aquela, em razão 
da publicação de novo edital para o pre-
enchimento da mesma vaga, convola a 
mera expectativa de direito em direito 
líquido e certo de renovação do contrato 
ainda em vigor, afastando-se, na espécie 
dos autos, a discricionariedade adminis-
trativa”.

Servidores devem 
entregar comprovantes 
de votação na eleição
Os servidores deverão entregar na SE-

CAP ou SESAP o comprovante de quitação 
com as Eleições de 2014 até o dia  19 de 
dezembro. 

Esta regra vale para todos os servido-
res ativos na Seccional e nas Subseções, 
em qualquer das modalidades (do quadro, 
ingressos pelo SINAR, requisitados e em 
exercício provisório), bem como os aposen-
tados e pensionistas. 

Para servidores das Subseções, o pro-
cedimento continua o mesmo das eleições 
anteriores, ou seja, a SESAP remeterá para 
a SECAP a lista com o nome de todos os 
servidores, indicando a quitação ou não da 
obrigação.  


