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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Diane Alves da Silva (Bom Je-
sus da Lapa), Vanessa Souza Dorea 
(19ª Vara), Fabiana Souza Araujo de 
Lima (NUCAF), Andréa Dórea Rebouças 
(Bom Jesus da Lapa), Márcia Rodrigues 
de Araújo (SECAD) e Sílvia Maria da 
Cruz Azevedo (18ª Vara). 
Amanhã: Camila Santos de Souza (DI-
REF), Elievan Silva dos Santos (9ª 
Vara), Vânia Regina Cardona Clavel 
(NUCRE), Elizabete Marques Ramos (6ª 
Vara) e Alexandro Silva Pires (Feira de 
Santana). 
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O juiz federal substituto da 3ª Vara, 
Fernando Braz Ximenes, presidiu audiên-
cia no dia 14/06 para o acompanhamento 
do cumprimento da decisão antecipatória 
de tutela proferida nos autos da ação civil 
pública que versa sobre a garantia do tra-
tamento de Terapia Renal Substitutiva aos 
pacientes com doença renal crônica no Mu-
nicípio de Salvador. 

A audiência contou com a participação 
do  procurador da República Fábio Conrado 
Loula, do promotor de Justiça Fábio Ribeiro 
Velloso, e representantes do Município de 

Salvador, do Estado da Bahia, da União, e 
de instituições e órgãos públicos de saúde.  

Foi constatado, na audiência, importan-
te progresso nas medidas adotadas pelos 
entes públicos para contornar o quadro de 
deficiência no atendimento dos pacientes 
que padecem de doenças renais no Muni-
cípio de Salvador.

Na ocasião, o Município de Salvador e 
o Estado da Bahia apresentaram minuta 
do Plano Conjunto Emergencial elaborado 
para aprimorar a prestação do serviço de 

Audiência na 3ª Vara avalia atendimento 
a pacientes renais crônicos em Salvador

saúde aos pacientes renais da capital. O 
secretário de Saúde do município, José An-
tônio Rodrigues Alves, comprovou o cum-
primento da ordem judicial que determinou 
o atendimento emergencial de 35 pacien-
tes atendidos em ambulatório mas sem o 
tratamento dialítico adequado. 

Foram apresentadas uma série de medi-
das, algumas já em execução, para aprimo-
rar o atendimento a tais pacientes.

Nova audiência foi designada para o dia 
2/08 para o acompanhamento do avanço 
das medidas a serem adotadas pelos en-
tes públicos para a melhoria do quadro de 
assistência aos pacientes renais que procu-
ram o serviço de hemodiálise no Município 
de Salvador. 

O JFH publicou na sua edição de 27/4 
matéria sobre a sentença do juiz federal 
substituto da 3ª Vara que determinou em 
sede de tutela de urgência que a União, o 
Estado da Bahia e o Município de Salvador 
promovam o cadastramento, avaliação e 
efetivo tratamento de Terapia Renal Substi-
tutiva dos pacientes com doença renal crô-
nica que ainda estão sem acesso a qual-
quer tipo de tratamento dialítico adequado
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Teletrabalho é realidade em três TRFs
Regulamentado há um ano pelo CNJ, 

por meio da Resolução n. 227/2016, o te-
letrabalho já é adotado por três dos cinco 
Tribunais Regionais Federais brasileiros. 

Nos TRFs da 2ª, 3ª e 4ª Região, a expe-
riência deu ganhos de produtividade e me-
lhoria da qualidade de vida dos servidores. 

No ramo da Justiça Federal, o TRF da 
4ª Região foi o primeiro tribunal a apostar 
na modalidade, ainda em 2013, e é hoje o 

que possui a experiência mais consolidada. 
Segundo levantamento feito pelo tribunal, 
463 servidores da Justiça Federal de 1º e 
2º graus da 4ª Região hoje trabalham de 
forma remota. A prática é considerada exi-
tosa pelo tribunal e deve ser expandida nos 
próximos anos. 

Em 2016, com a aprovação da Resolu-
ção do CNJ, a norma que regulamentava a 
atividade no TRF4 (Resolução n. 92/2013) 
foi revisada, dando origem à Resolução n. 
134/2016, que estabelece que a produtivi-
dade do servidor em teletrabalho deve ser 
até 10% superior à do trabalhador presen-
cial. Outro diferencial do teletrabalho no 
TRF4 é que idosos ou pais com filhos de 
até dois anos ou adotantes até completar 
dois anos de adoção têm prioridade na se-
leção para o trabalho remoto. 

A fim de manter a integração do servi-
dor com a equipe da unidade, a norma do 
TRF4 determina ainda que o trabalhador 
deve cumprir no mínimo um dia de ativi-
dade presencial a cada período de 30 dias 
de trabalho remoto ou 12 dias anuais com 
trabalho presencial a cada 90 dias, caso o 
serviço seja feito em localidade diversa da 
lotação do servidor. 

No TRF3, a Resolução n. 29/2016 es-
tabelece que o desempenho do servidor em 
trabalho remoto deve ser até 30% superior 
ao dos servidores que trabalham nas de-
pendências do órgão. O servidor também é 
obrigado a comparecer à unidade de lota-
ção no mínimo um dia por semana, salvo 
os que estejam em licença para acompa-
nhamento de cônjuge. A atividade foi regu-
lamentada no TRF3 em agosto do ano pas-

sado e implementada, mas o tribunal ainda 
não dispõe de estatísticas sobre o número 
de servidores que aderiram à iniciativa. 

O último tribunal federal a regulamen-
tar o tema, em outubro do ano passado, 
foi o TRF da 5ª Região, mas ainda não 
foi desenvolvida nenhuma experiência de 
teletrabalho desde então. A Resolução n. 
16/2016 do TRF5 determina que a produ-
tividade do servidor em teletrabalho deve 
ser no mínimo 15% superior à estipula-
da para os trabalhadores presenciais. O 
percentual de servidores em trabalho re-
moto no TRF5 é limitado a 20% do qua-
dro de cada unidade. Além disso, é dada 
prioridade a servidores que desenvolvam 
atividades que demandem maior esforço 
individual e menor interação com outros 
funcionários.

Apesar dos ganhos alcançados por di-
versos tribunais com o teletrabalho, não 
há previsão de implementação da moda-
lidade no Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região, que congrega catorze unidades 
da federação. O tribunal argumenta que 
o atual quadro de pessoal é insuficien-
te para a demanda de serviço, por isso 
o desenvolvimento dessa modalidade de 
trabalho não está entre as prioridades da 
atual administração. 

A atual gestão, no entanto, avalia a pro-
posição de uma norma que regulamente 
casos específicos em que o TRF1 deixa de 
contar com a força de trabalho, como o de 
servidores que pedem licença para acom-
panhamento de cônjuge.

Fonte: CNJ, com ANAJUSFE.

Há dez anos, o JFH publicou a notí-
cia abaixo:

05/06/2007 - NUCJU e NAJ na cor-
rida ao “Plano Bresser” - Venceu na últi-
ma 5ª feira o prazo para que os titulares 
de caderneta de poupança com aniver-
sário na 1ª quinzena de junho de 1987 
entrassem com ação na Justiça para re-
cuperar as perdas do “Plano Bresser”.

Em todo o país, advogados fizeram 
enormes filas nos balcões dos protoco-
los da Justiça Federal. Como bons bra-
sileiros, deixaram para entregar as pe-
tições na última hora. Nesta seccional 
não foi diferente. As filas começavam 
pela manhã e continuavam aumentan-
do até o fim da tarde, mesmo tendo o 
NUCJU disponibilizado mais servidores 
para atender à grande demanda.

Somente em dois dias semana pas-
sada, foram protocoladas mais petições 
do que em todos os meses deste ano. 
Só no NUCJU foram mais de 1.700, 
sendo que pelo menos 1.500 referentes 
ao “Plano Bresser”.

No NAJ, a média diária de atendi-
mentos aumentou consideravelmente 
nos últimos dias da semana passada. 
Para diminuir os problemas, a DIREF 
disponibilizou dois agentes de seguran-
ça para ajudar nos trabalhos e a 13ª 
Vara deslocou o servidor Hélio Caval-
cante para auxiliar na atermação.

18/6/2007- 17ª Vara festeja Santo 
Antônio - No último dia 13/6, uma ho-
menagem a Santo Antonio foi realizada 
na 17ª Vara, com a presença de juízes e 
servidores daquela vara e de outras uni-
dades. A festa, que se repete há cinco 
anos, é organizada pelos Antonios que lá 
trabalham: Antonio Alencar, Antonio Gro-
ba, Dr. Antonio Scarpa e Félix Antonio.

Após breves preleções sobre o santo 
e a entoação de tradicionais cânticos de 
louvor, foram servidas comidas típicas 
das festas juninas.
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