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Afonso), Daniel Silva Trancoso (Turma 
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Amanhã: Soraia Maria Santos Carvalho 
(5ª Vara) e Henrique Augusto Beltrão 
Carneiro (Itabuna). Parabéns!!!
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Terça Gerencial 
aborda “O Poder da 

Comunicação do Líder”
A psicóloga Renata Castello Branco 

conduzirá amanhã, às 14h, na sala de 
treinamento a Terça Gerencial abordando o 
tema “O Poder da Comunicação do Líder 
– Como alcançar resultados com a equipe 
por meio do Feedback”.

Renata é psicóloga com Formação em 
Abordagem Sistêmica e Terapia Familiar. 
Especialista em Administração e Gestão de 
Negócios com Formação em Consultoria 
Empresarial, Jogos de Empresa e Técnicas 
Vivenciais. 

Ela tem ainda formação e certificação 
internacional em Coaching Integrado. Di-
retora da Excelência Consultoria Recursos 
Humanos Ltda. Docente  nos cursos de 
MBA voltados para Gestão de Pessoas, Li-
derança Estratégica, Gestão em RH e Ges-
tão em Saúde. Psicoterapeuta de adoles-
centes, adultos e famílias.

Renata será a resposnável também pelo 
Programa de Aprimoramento de Compe-
tências e Modernização da Gestão para os 
Magistrados na quinta-feira, 24/9.

Esses eventos das terças-feiras são vol-
tados para o desenvolvimento gerencial 
que visam disseminar diversos conceitos 
sobre o assunto e apresentar ferramentas 
que auxiliarão a realização das tarefas dos 
gestores da Justiça e oferecem aos titulares 
de FCs e CJsmecanismos para cumprir, em 
cursos da área de desenvolvimento, a carga 
horária mínima obrigatória em cumprimen-
to ao artigo 59 da Resolução 3/2008-CJF.

Câmara Regional Previdenciária da Bahia 
mantém suspensão de aposentadoria 
concedida com informações falsas 

A 1ª Câmara Regional Previdenciária 
da Bahia negou o restabelecimento da 
aposentadoria do recorrente em virtude da 
confirmação, por perícia criminal, que as 
alterações postas na data inicial do con-
trato de trabalho partiram de seu próprio 
punho. Na decisão, o relator, juiz federal 
Cristiano Miranda de Santana, confirmou 
sentença da 14ª Vara proferida no mesmo 
sentido.

Ao analisar o caso, o magistrado desta-
cou que a absolvição criminal do recorrente 
não decorreu do reconhecimento da inexis-
tência do fato ou de alguma excludente de 
antijuridicidade, mas por existir dúvida ra-
zoável sobre o termo inicial da relação tra-
balhista, situação que motivou a aplicação 
do princípio do in dúbio pro reo.

O relator na Câmara Regional Previ-
denciária ainda destacou que “inexis-
te elemento objetivo que demonstre o 
início do vínculo trabalhista em data 
anterior a que fora adotada pelo Juízo 
sentenciante, porquanto a perícia crimi-
nal constatou que os grafismos postos 
na Carteira de Trabalho partiram do pu-
nho do ora apelante”. Além disso, “não 
há nos autos comprovantes de depósi-
tos de salário, contracheques ou outros 
elementos materiais que demonstrem, 
com razoável segurança, quando se deu 
início da referida relação trabalhista”, 
complementou.

O juiz federal Cristiano Miranda de 
Santana também ressaltou em seu voto 
que, no caso em apreço, “comprovado 

que a parte autora induziu em erro o 
INSS para obtenção do benefício, e isso 
ocorreu com a adulteração do termo ini-
cial do seu vínculo trabalhista, fato in-
controverso apurado pela prova técnica e 
confessado pela autora no Juízo Criminal, 
não há que se falar em cancelamento da 
inscrição do débito decorrente do paga-
mento indevido do benefício”.

Por fim, o magistrado salientou que 
“a conduta da autora não demonstra a 
boa-fé necessária a autorizar a irrepe-
tibilidade das prestações percebidas. A 
situação não comporta à reparação mo-
ral da autora, diante da legitimidade da 
atuação do ente público ao cancelar o 
benefício, concedido com base em infor-
mações falsas”.

A Seção Judici-
ária do Distrito Fe-
deral implantará, no 
próximo mês, um 
“Programa de Re-
dução do Estresse”, 
que tem como obje-
tivo ensinar aos ser-
vidores técnicas de 
gerenciamento des-
se desgaste causado 
pelas muitas tarefas 
cotidianas. 

 No universo 
competitivo da so-
ciedade contempo-
rânea, busca-se uma 
alta performance, 
tanto no trabalho, como na família e nas 
relações sociais. Em muitos casos, essa 
busca de excelência acarreta desgaste ao 
individuo. 

A maneira como o organismo responde 
a qualquer estímulo – bom, ruim, real ou 
imaginário, é conhecida como estresse, e 
essa resposta pode ocorrer de duas formas: 
o “bom” estresse, por exemplo, em uma 
paixão ou na prática de atividades físicas 
moderadas, e o “mau” estresse ou distres-
se, que representa uma situação prejudicial 
ao organismo, por exemplo, um acidente 
de carro, a perda de um emprego, a sepa-
ração de uma pessoa querida, a tensão no 
ambiente de trabalho, a preocupação com 
dívidas etc. 

É necessário desenvolver maneiras de 
se restabelecer após o esforço ou desgas-
te, por meio de estratégias como a prá-
tica de meditação, de atividade física, a 
psicoterapia, as terapias corporais, entre 
outras práticas que podem propiciar mais 
disposição para as tarefas diárias, melhor 
qualidade do sono, mais concentração e 
foco, fortalecimento do sistema imunoló-
gico e cardiovascular, resultando em me-
nos adoecimento. 

Seccional do DF implantará 
Programa de Redução do Estresse 

IX Encontro de Corais da Justiça 
Federal começa amanhã

O IX Encontro de Corais na Justiça Fede-
ral da Bahia terá como tema Os Beatles: uma 
homenagem aos quatro rapazes de Liverpool.

O Encontro de Corais da Justiça Federal é 
realizado há 9 anos pelo Grupo Cantarolando, 
regido pelo maestro Edvã Barbosa e patroci-
nado pela ASSERJUF com apoio da DIREF e 
patrocínio da Caixa Econômica Federal, Schin-
cariol, Brasilgás e Flor da Sussuca.

Este ano, o Encontro de Corais ocorre de 
22 a 25/9 com 15 grupos inscritos, vários 
deles que já tendo se apresentado nos en-
contos anteriores e alguns estreando, como 
o Coral da Associação dos Magistrados Ca-
tarinenses, formado por juízes aposentados.

Desde 2007, o Grupo Cantarolando pro-
move os Encontros de Corais sempre com um 
tema diferente. Pelo palco do Auditório Mi-
nistro Dias Trindade já se apresentaram nes-
ses nove anos mais de cem corais entoando 
canções sobre temas como:“Música Junina”, 
“O Samba”,“Música Baiana”,”África”, “Músicas Inesquecíveis”, “Amada Bahia, Amado 
Jorge”, “Um Canto ao Rei Roberto Carlos” e A Alma Negra na Música Brasileira”.

Entrega da declaração 
de bens e rendas

O NUCRE informa aos servidores que 
consultem sua situação sobre a entrega 
anual da declaração de bens e rendas, 
acessando o Sistema SARH: Menu do 
Servidor>Declaração de Bens>Entrega 
Declaração de Bens – Identificada, na aba: 
Arquivos Antigos/Recuperar Arquivos. 

Esse procedimento possibilita verificar a 
situação de entrega a cada ano e o “tipo”. 
Se o tipo for 4, mostra que o servidor já op-
tou pelo Anexo 2 do TCU e não precisará 
entregar mais seus dados em nenhum ano 
seguinte. Servidores que ainda têm o tipo 1, 
continuarão tendo que entregar anualmente.

O servidor que optar pelo preenchimen-
to do Anexo 2 do TCU pode entregar na SE-
CAP o formulário ou solicitá-lo pelo e-mail 
secap.ba@trf1.jus.br. 


