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Aniversariantes  
Hoje:  Dr. Alex Schramm de Rocha, 
juiz federal da Subseção de Eunápolis, 
Elizabete Tereza Cardoso (NUCOD), 
João Carlos Mota (NUTEC), Luciana 
Imbassahy Salles (NUCOI), Teresinha 
de Jesus Soares Abreu Alves de Mello 
Ferreira (NUCJU), Bárbara Caroline de 
Souza Santos (23ª Vara), Carlos Ro-
berto Pires (12ª Vara) e Daniel Geral-
do Teixeira (Turma Recursal).Amanhã: 
Rômulo de Souza Batista (9ª Vara), 
Robson Tarsis Costa Souza (Teixei-
ra de Freitas), Driely da Silva Santos 
(24ª Vara), Laura de Assis Oliveira (6ª 
Vara), Maria Bernadete Costa (Feira de 
Santana), Vitoria Souza Moura e Maria 
Aparecida Carvalho (ambas do NU-
CJU). Domingo: Plácido Rosa de Alen-
car (NUASG). Segunda-feira: Luciana 
Otero (2ª Vara), Denise Oliveira (Je-
quié) e Rafael Castro Garcia (NUCRE).

Parabéns!!!

Servidores devem 
entregar comprovantes 
de votação na eleição
Em caso de segundo turno para a 

Presidência, Governo da Bahia ou Go-
vernos de Estados de seus títulos eleito-
rais, os servidores deverão entregar na 
SECAP ou SESAP o comprovante de qui-
tação com as Eleições de 2014 somente 
após o segundo turno.

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

A recepção dos comprovantes no pri-
meiro turno só ocorrerá no caso de não 
haver segundo turno nem para a Presi-
dência nem para o Governo do Estado 
do título do servidor. 

Para servidores das Subseções, o 
procedimento continua o mesmo das 
eleições anteriores, ou seja, a SESAP 
remeterá para a SECAP, em até 30 dias 
após o primeiro turno ou segundo  turno, 
conforme o caso, a lista com o nome de 
todos os servidores, indicando a quita-
ção ou não da obrigação.  

É necessário provar  
incapacidade laboral 

para a concessão 
de auxílio-doença

São requisitos para a concessão dos 
benefícios de aposentadoria por invali-
dez e de auxílio-doença a comprovação 
da qualidade de segurado da Previdên-
cia Social, o preenchimento do período 
de carência de 12 contribuições men-
sais e a comprovação de incapacidade 
para o exercício de atividade laborativa. 
Esse foi o entendimento adotado pela 1ª 
Turma do TRF1 para confirmar sentença 
de 1º grau que negou a uma trabalhado-
ra rural o pedido de auxílio-doença.

Na apelação, a parte autora sustenta, 
em síntese, preencher os requisitos exi-
gidos pela Lei 8.213/90 para fazer jus 
ao benefício pleiteado. Não foi o que en-
tendeu o relator, desembargador federal 
Néviton Guedes. Segundo o magistrado, 
a requerente não cumpriu com todas as 
exigências da lei. “No caso concreto, o 
perito do juízo concluiu que não há in-
capacidade para o trabalho”, afirmou.

O desembargador federal esclarece, 
na decisão, que para os segurados espe-
ciais (trabalhadores rurais) a lei garante a 
concessão de aposentadoria por idade ou 
por invalidez, de auxílio-doença, de au-
xílio-reclusão ou de pensão, no valor de 
um salário mínimo, desde que o traba-
lhador comprove o exercício da atividade 
rural, ainda que de forma descontínua, 
no período, imediatamente anterior ao 
requerimento do benefício, igual ao nú-
mero de meses correspondentes à carên-
cia do benefício requerido.

Nesse sentido, quanto ao pedido da 
parte autora, ponderou o relator, “au-
sente prova da alegada incapacidade 
laborativa, permanente ou temporária, 
não é possível conceder o benefício 
de aposentadoria por invalidez ou de 
auxílio-doença”.

TRF1 adere à campanha para 
conseguir doadores de medula óssea 
para a servidora Ana Cláudia Ortiz

Corregedoria da Justiça Federal fará 
inspeção extraordinária no TRF1

A Corregedoria da Justiça Federal 
começa na próxima semana uma ins-
peção correcional extraordinária no TRF 
da 1ª Região. A visita será coordenada 
pelo corregedor-geral, ministro Humberto 
Martins, e tem como objetivo verificar se 
as recomendações feitas na última inspe-
ção foram seguidas.

Humberto Martins comunicou que 
sua decisão não foi motivada por denún-
cias, resultados ruins ou críticas ao tribu-
nal. É apenas para dar continuidade ao 
trabalho de assessoramento ao tribunal, 
que começou ano passado com a inspe-
ção comandada pelo então corregedor, 
ministro Arnaldo Esteves Lima.

O corregedor comentou alguns dados 
apurados pelo Justiça em Números, re-
latório anual sobre a produtividade do 
Judiciário brasileiro feito pelo Conselho 
Nacional de Justiça.

Recomendações - No relatório da ins-
peção feita no tribunal em setembro de 
2013, a Corregedoria recomenda que a 
administração do tribunal revise seu qua-
dro de servidores. Também avisa que é 
preciso aprimorar com urgência o sistema 
de estatísticas, além de planejar a implan-
tação do processo eletrônico.

Quanto aos gabinetes dos desembar-
gadores, a recomendação é que as fun-

ções internas sejam redistribuídas e que 
seja implantado um controle eficiente de 
qualidade e produtividade dos  servidores.

A Corregedoria também encontrou 
diversas discrepâncias entre as informa-
ções lançadas no sistema eletrônico do 
tribunal e o que realmente estava acon-
tecendo com os processos. Outro proble-
ma foi a falta de controle de processos 
em que os envolvidos se enquadram nas 
prioridades legais ou que são afeitos às 
metas de produtividade do CNJ.

Fonte: Consultor Jurídico

Colabore com a Primeira 
Região em Revista

Magistrados e servidores que deseja-
rem publicar artigos na Primeira Região 
em Revista devem enviar e-mail para pri-
meiraregiaoemrevista@trf1.jus.br. 

Os textos serão publicados nas edito-
rias Artigo e Ponto de Vista, dedicadas, 
respectivamente, a magistrados e servi-
dores.

Os textos devem ser enviados na fon-
te Times New Roman, tamanho 12, e 
ocupar aproximadamente quatro pági-
nas do Word, além de foto do autor com 
resolução de, no mínimo, 300 dpi.


