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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Virgilio Morais Pereira Sanca 

(2ª Vara), Elisonete Souza dos San-
tos (12ª Vara), Samia de Souza Lopes 
(Ilhéus), Patrícia Souza Santos (Vitória 
da Conquista), Carlos Alberto Rosa Mo-
reira (Feira de Santana) e Luciana Bor-
ges Silva Messias (Itabuna). 

Amanhã: Marla Consuelo San-
tos Marinho, juíza federal da 3ª Tur-
ma Recursal, Bárbara Conceição 
Silva (COJUES), Vera Maria Bar-
ros Pereira (NUCJU), Silene Olivei-
ra da Silva e Karoline Moreira Lima                                                                   
(ambas da 7ª Vara).
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Justiça Federal garante 180 dias de 
licença-paternidade a pai de gêmeas

Em reconhecimento à importância do 
pai na constituição da família, a Justiça 
Federal concedeu licença-partenidade pelo 
mesmo período da mulher, 180 dias, a um 
servidor do TRE-SC pai de gêmeas.

O pai obteve liminar e requereu o dobro 
do auxílio natalidade. A União recorreu à 
3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 
Federais da 4ª Região.

Segundo o juiz federal João Batista La-
zzari, o nascimento de gêmeos requer a 
presença de mais de uma pessoa para o 
atendimento das necessidades básicas dos 
recém-nascidos. “Nesse caso, não se está 
a debater o apoio de um terceiro na rotina 
de cuidados com os bebês. Trata-se de re-
conhecer a importância da participação do 
progenitor paterno na constituição da fa-
mília, não apenas como provedor material, 
mas também sentimental”, escreveu o juiz.

Lazzari observou que o nascimento de 
múltiplos não foi tratado pela lei. “Consi-
derando que o desenvolvimento dos bebês 
é simultâneo, assim como os cuidados 
que demandam, e que não podem ser 
atendidos por uma única pessoa, no caso 
a mãe, sem prejuízo da proteção integral 
dos recém-nascidos, urge reconhecer-se a 
necessidade da presença do pai na rotina 
das tarefas básicas”, avaliou o juiz.

Sobre o auxílio-na-
talidade duplo, o juiz 
federal Lazzari afirmou 
que deve prevalecer o 
princípio da igualdade 
entre filhos. “Não po-
deria o legislador au-
torizar o pagamento 
de apenas metade do 
benefício no caso de 
nascimento múltiplo, 
como consta do §1º, 
do artigo 196, da Lei 
8.112/1990, em fla-
grante inconstituciona-

lidade”, ponderou o magistrado.

“Tenho que a decisão do juízo de ori-
gem está em harmonia com os preceitos 
constitucionais de proteção da criança, da 
família e da igualdade entre os filhos, tu-
telando o direito de cuidados para com as 
crianças e o desenvolvimento da relação 
de convivência e de afeto entre pais e fi-
lhos”, concluiu o juiz federal João Batista 
Lazzari. 

Fonte: CONJUR

Juiz baiano critica 
Reforma Trabalhista 
e defende Justiça 

do Trabalho
O juiz do Trabalho substituto Geovane 

de Assis Batista, da 7ª Vara do Trabalho 
de Feira de Santana, publicou em despa-
cho um manifesto em defesa da Justiça do 
Trabalho. O magistrado critica aqueles que 
defendem a bandeira da extinção da JT e 
defende que o Estado de Direito reclama 
que as instituições judiciárias, sobretudo as 
trabalhistas, sejam respeitadas.

“A Justiça do Trabalho não é da proprie-
dade da deputação legislativa, tampouco 
dos membros do Executivo, do Legislati-
vo e do Judiciário. A Justiça do Trabalho 
é fruto da cidadania e da vontade popu-
lar. De tal modo que somente a vontade 
soberana pode gozar de legitimidade para 
dar vida, apontar os caminhos e propor a 
finitude da Justiça do Trabalho. Para além 
desses limites, a caça à fera não passa de 
um hobby usurpador que deve ser execra-
do toda vez que tentar abalar suas vias 
mestras substanciadas pelo Direito e Pro-
cesso do Trabalho.”, diz um trecho. 

Leia a íntegra em: www.migalhas.com.
br/Quentes/17,MI258142,31047-Em+de
spacho+juiz+defende+JT+e+critica+a
+famigerada+e+malfadada.

TRF1 mantém sentença da 11ª Vara 
que cancelou multa por falta 

de registro profissional no CRA
A 8ª Turma do TRF1 negou, por unani-

midade, provimento à apelação do Conselho 
Regional de Administração da Bahia, contra 
sentença da 11ª Vara que concedeu a segu-
rança pleiteada por sociedades empresárias 
e determinou o cancelamento de multa ad-
ministrativa aplicada sob a justificativa de 
ausência de registro profissional da catego-
ria no Conselho de Administração.

Para o CRA, o processo deveria ter sido 
extinto com resolução do mérito, ante a 
decadência do direito à impetração. Asse-
verou a ocorrência de nulidade da senten-
ça por não ter sido considerada a errônea 
indicação da autoridade apontada como 
coatora, por ter sido a decisão impugnada 
proferida pelo Plenário do Conselho Fede-
ral de Administração. Logo, o presidente 
do CRA da Bahia não poderia figurar como 
autoridade impetrada.

O relator, desembargador federal Mar-
cos Augusto de Sousa, destacou que o fato 
foi esgotado administrativamente no âmbi-
to do Conselho antes que chegasse a via ju-
dicial. Enfatizou também que as impetran-
tes obtiveram êxito em desincumbir-se do 
ônus que lhes cabia (CPC/1973, art. 333, 
I e II, vigente na data de prolação da sen-
tença), qual seja, apresentar prova inequí-
voca de que sua atividade básica, comércio 
de veículos automotores novos e usados, 
peças, acessórios e serviço de assistência 
técnica, não estando estas submetidas ao 
poder de polícia do CRA da Bahia.

Diante do exposto, o Colegiado decidiu 
que a sentença não merece reparos, uma 
vez que ficou afastada a exigibilidade dos 
débitos decorrentes dos autos de infração 
impugnados.

Fonte: TRF1

Ebook grátis traz leis do 
processo administrativo 

de 18 países latinos
A EMARF, vinculada ao TRF2, acaba 

de lançar uma obra que promove o estu-
do comparado entre as leis que tratam do 
processo administrativo (judicial e extraju-
dicial) em vigor em 18 países latino-ame-
ricanos e códigos modelo desenvolvidos 
como fruto de estudos acadêmicos.

O livro, com 1.820 páginas, está dispo-
nível para acesso livre e gratuito pelo site 
https://ssrn.com/abstract=2911697), sen-
do autorizada a cópia e a reprodução do 
conteúdo, desde que indicada a fonte.

É um livro voltado principalmente para 
o público brasileiro que, na América Latina, 
é um dos poucos que desconhece uma lei 
geral ou um código de processo (judicial) 
sobre as causas de direito administrativo. 
Além disso, o seu objetivo é o de viabilizar o 
estudo comparado regional de leis nacionais 
com duas normas modelo: o Código Modelo 
Euro-Americano de Jurisdição Administrati-
va – da UFF e da Universidade Alemã de Ci-
ências da Administração Pública, e o Código 
Modelo de Processos Administrativos (Judi-
cial e Extrajudicial) para Ibero-América, do 
Instituto Ibero-Americano de Direito Proces-
sual, com sede em Montevidéu.

Fonte: CNJ

A perspectiva de aumento na deman-
da de auxílio-doença e aposentadoria por 
invalidez por conta da Reforma Previden-
ciária exige dos órgãos da Justiça, da Ad-
ministração Pública, em especial o INSS, 
esforços para corrigir falhas e aprimorar 
os mecanismos de análise desses benefí-
cios. “Esta é uma preocupação do CNJ e é 
nesse sentido que a conciliação pode ser 
uma aliada”, avalia a conselheira Daldice 
Santana, coordenadora do Comitê Gestor 
Nacional da Conciliação do CNJ.

Para evitar demora na concessão e na 
revisão desses benefícios, Daldice Santana 
propõe maior interlocução entre o CNJ, o 
TCU, a AGU e o INSS, a fim de que esses 
órgãos possam identificar e corrigir as fa-
lhas que podem se acentuar com a nova 
lei. “O auxílio-doença é temporário, mas, 
enquanto a média de duração do benefí-
cio é de dois anos na via administrativa, 
após judicializado, salta para quatro anos, 
o que decorre, frequentemente, não do 
tempo de recuperação da moléstia em si, 
mas das dificuldades para a revisão do 
benefício. Isso significa que o erário está 
tendo uma carga maior do que muitas ve-
zes deve suportar. É preciso que a Admi-
nistração Pública corrija os equívocos e, 
nesse sentido, audiências de conciliação 
podem não só favorecer a Administração 
Pública, como o cidadão e a Justiça”, ex-
plicou a conselheira. 

A colaboração entre o Judiciário e a Ad-
ministração Pública em prol da sociedade já 
vem ocorrendo e rendendo bons frutos. No 
Rio Grande do Sul, o projeto Equipe de Tra-
balho Remoto – Benefício por Incapacidade, 
com a parceria do TRF4, chegou a vencer 
o Prêmio Conciliar é Legal deste ano pela 
prática que analisa processos previdenciá-
rios em 1º grau, em que foi negada a con-
cessão ou o restabelecimento de benefícios 
por incapacidade, estimulando a resolução 
do conflito por meio da conciliação.

Pelo levantamento “100 Maiores Liti-
gantes”, o INSS é  responsável por 30% dos 
processos no 1º grau da Justiça Federal e 
por 79% das ações ingressadas nos JEFs. A 
maioria,  pedidos de auxílio-doença negados 
pelo INSS e levados à Justiça.  

Na avaliação da conselheira, se hou-
ver aumento do tempo do trabalhador em 
atividade, a tendência será um incremen-
to nos pedidos de benefícios temporários, 
uma vez que aumentam as chances de 
aparecimento de doenças e intercorrên-
cias naturais ou provocadas durante o 
trabalho. Para ela, órgãos como o INSS 
reduziriam o índice de litigância caso a 
autocomposição, que pressupõe geren-
ciamento de trabalho, fosse mais explora-
da, evitando a judicialização excessiva de 
questões previdenciárias de fácil solução, 
mas de grande relevância social.

Fonte: CNJ

Experiências de conciliação auxiliam 
solução de conflitos previdenciários


