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Aniversariantes
Hoje: Milene Alves (4ª Vara) e Lide-
val Silva (12ª Vara). Amanhã: Juciel 
dos Reis Ferreira (Feira de Santana), 
Rosilene Reis Bittencourt (16ª Vara), 
Gilmar Perreira de Almeida (Pau-
lo Afonso), Cristiano Alves de Araújo 
(Turma Recursal) e Marta de Melo Lis-
boa (Ilhéus).
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Instituído Comitê para monitorar 
Política de Saúde no Judiciário

Foi publicada no Diário da 
Justiça de 19/1 a Portaria 6, que 
institui o Comitê Gestor Nacio-
nal de Atenção Integral à Saúde 
de Magistrados e Servidores do 
Poder Judiciário. O objetivo do 
comitê é auxiliar o Conselho Na-
cional de Justiça na coordenação 
da Política de Atenção Integral à 
Saúde, determinada pela Reso-
lução 207/2015.

De acordo com a Portaria, 
o Comitê Gestor deverá orien-
tar e monitorar, no âmbito dos 
tribunais, a execução de ações 
que promovam um ambiente de 
trabalho seguro e saudável aos 
profissionais do Poder Judiciário, 
sejam eles magistrados, servidores ou ter-
ceirizados. É escopo do Comitê auxiliar os 
tribunais em relação a definição de padrões 
mínimos de cobertura de planos de saúde e 
auxílio saúde dos servidores e magistrados.

A Portaria prevê também a realização 
de convênios e parcerias entre tribunais e 
conselhos de Justiça para possibilitarem a 

contratação de planos de saúde com me-
lhores condições para seus usuários. “A 
ideia é desafiadora, mas absolutamente 
necessária”, afirma o conselheiro Arnaldo 
Hossepian, que coordenará o Comitê Ges-
tor. Atualmente, segundo o conselheiro, a 
prevenção da doença, assim como os tra-
tamentos de saúde dos profissionais da 

CNJ regulamenta lei 
de acesso à informação

O CNJ publicou a resolução 215/15, 
que regulamenta a aplicação da lei de aces-
so à informação (12.527/11), no âmbito 
do Judiciário.

Pelo normativo, "os órgãos administra-
tivos e judiciais do Poder Judiciário devem 
garantir às pessoas naturais e jurídicas o 
direito de acesso à informação, mediante 
procedimentos objetivos e ágeis, de forma 
transparente, clara e em linguagem de fá-
cil compreensão".

Transparência ativa - De acordo com a 
resolução, a divulgação das informações de 
interesse geral produzidas ou custodiadas 
pelos órgãos do Poder Judiciário brasileiro 
devem ser prestadas por meio dos sites dos 
tribunais e conselhos, independentemente 
de requerimento, observando o caráter in-
formativo, educativo e a orientação social 
das publicações.

As páginas na internet deverão conter 
finalidades e objetivos tanto institucionais 
quanto estratégicos, além de metas, indica-
dores e resultados alcançados pelo órgão. 
Também deverá observar-se um campo de-
nominado “Transparência”, em que se alo-
jem os dados concernentes à programação 
e execução orçamentária, remuneração e 
proventos recebidos por todos os membros 
e servidores ativos, inativos, pensionistas 

e colaboradores do órgão, e re-
lação de membros e servidores 
afastados para exercício de fun-
ções em outros órgãos da Admi-
nistração Pública.

Transparência passiva- Em 
relação à transparência passiva, 
quando não for autorizado aces-
so integral à informação por ser 
parcialmente sigilosa ou pessoal, 
é assegurado o acesso à parte 
não sigilosa, preferencialmente 

por meio de cópia com ocultação da parte 
sob sigilo, ou, não sendo possível, median-
te certidão ou extrato, assegurando-se que 
o contexto da informação original não seja 
alterado em razão da parcialidade do sigilo.

O direito de acesso aos documentos ou 
às informações neles contidas, utilizados 
como fundamento da tomada de decisão 
e do ato administrativo, será assegurado 
apenas com a edição do ato decisório res-
pectivo, sempre que o acesso prévio puder 
prejudicar a tomada da decisão ou seus 
efeitos. A negativa de acesso às informa-
ções objeto de pedido, quando não funda-
mentada, sujeitará o responsável a medi-
das disciplinares previstas em lei.

Procedimento de acesso- Cada tribunal 
ou conselho deverá regulamentar em sua 
estrutura administrativa a unidade respon-
sável pelo Serviço de Informações ao Cida-
dão, acessível por canais eletrônicos e pre-
senciais, em local e condições apropriadas 
para atender e orientar o público quanto ao 
acesso a informações; informar sobre a tra-
mitação de documentos nas suas respec-
tivas unidades; protocolizar documentos e 
requerimentos de acesso a informações, e, 
sempre que possível, o seu fornecimento 
imediato; e encaminhar o pedido recebido 
e registrado à unidade responsável pelo for-
necimento da informação, quando couber.

Justiça ficam a cargo de cada 
profissional, de maneira individu-
alizada.

“Precisamos construir um 
colchão protetivo na área da 
saúde, tanto durante a fase ativa 
desses magistrados e servido-
res, como depois disso, em sua 
aposentadoria, para garantir que 
esses trabalhadores tenham am-
paro curativo e preventivo. E o 
outro desafio é fazer isso respei-
tando a contenção orçamentária 
das instituições e as despesas 
individuais”, ponderou Hosse-
pian que, junto com os demais 
integrantes, terá 60 dias para 
apresentar as propostas.

Faz parte das obrigações do Comitê pro-
por estudos e pesquisas sobre promoção 
da saúde e prevenção de doenças; realizar 
reuniões, encontros, campanhas e pesqui-
sas sobre temas relacionados à Política em 
nível nacional, assim como monitorar e 
avaliar os resultados alcançados.

DEZ ANOS DE 
INSTALAÇÃO DA 

SUBSEÇÃO DE JEQUIÉ

TRF1 confirma punição 
à CEF por excesso 
de espera em fila

A 6ª Turma do TRF1, por unanimidade, 
considerou legal a punição aplicada pelo 
Procon à CEF decorrente de reclamação por 
excesso de espera em fila de atendimento. 

A Caixa alegou nulidade por não haver 
notificação das partes para audiência de 
conciliação. Argumentou  que o Município 
de Goiânia não tem competência para legis-
lar sobre tempo máximo de espera em fila 
de banco, o que competiria privativamente 
do Banco Central fiscalizar instituições fi-
nanceiras e puni-las e ao Conselho Mone-
tário Nacional regular seu funcionamento, 
fiscalização e aplicação das penalidades.

O Colegiado rejeitou os argumentos. 
“A CEF foi notificada, apresentou defesa 
e teve seu recurso julgado improcedente. 
Quanto à audiência de conciliação, enten-
do não ser cabível, como bem esclareceu 
o Município de Goiânia, a Lei Municipal 
nº 7.867/99 não previu realização de au-
diências de conciliação”, sustentou o re-
lator, desembargador federal Kassio Nunes 
Marques.

Com relação à questão de que o Mu-
nicípio de Goiânia não teria competência 
para legislar sobre tempo máximo de es-
pera em fila de banco, o magistrado citou 
precedentes do STF no sentido de que “os 
Municípios detêm competência material 
constitucional para legislar sobre o tema, 
visto que tal matéria não se confunde com 
a atinente às atividades-fim das institui-
ções financeiras, mas se insere no âmbito 
de interesse local”.

Fonte: TRF1


