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NUCAF comemora Dia da Mulher 
O Núcleo de Administração Fi-

nanceira e Patrimonial- NUCAF co-
memorou no último dia 8 de março o 
Dia Internacional da Mulher com um 
almoço cheio de revelações culiná-
rias, balões de muitas cores e alegria.

Eventos desta natureza já fazem 
parte da rotina daquele Núcleo que 
é abundantemente feminino.

As prestadoras de serviço do NU-
CAF, Cris Alvim e Mércia Santos, são 
as maiores entusiastas das celebra-
ções, sempre empenhadas na deco-
ração, na organização e na elabo-
ração dos "mimos"  que fazem para 
cada uma das colegas que, aprovei-
tam a oportunidade, para agradecer 
a elas pelo carinho e dedicação.

As servidoras também aproveita-
ram para dar as boas vindas ao co-
lega Zacarias Vitorino, recentemente 
lotado no NUCAF.

Comemorações também na 5ª Vara
O diretor da Se-

cretaria da 5ª Vara, 
Augusto Acioly, co-
memorou 10 anos 
de Justiça Federal 
no último dia 8/3 e 
aproveitou o ense-
jo para homenagear 
as servidoras da 5ª 
Vara, contando com 
a presença  de sua 
esposa Soraya e seu 
filho Aciolynho.

NUBES promove palestra sobre 
Fisioterapia Pélvica

O Núcleo de Bem Estar Social-NUBES, 
promoveu na segunda-feira, 7/3, em come-
moração ao Dia Internacional da Mulher, 
uma palestra sobre Fisioterapia Pélvica.

Na ocasião, a fisioterapeuta Lucíola Du-
arte (foto), integrante da empresa de saú-
de FIPES, esclareceu para os servidores e 
terceirizados presentes, a importância do 
cuidado feminino com a musculatura da 
região do assoalho pélvico. A profissional 
explicou a função dessa musculatura no 
controle das funções excretoras, no prazer 
sexual e na sustentação dos órgãos pélvi-
cos (bexiga, útero e intestino).

A especialista explanou também sobre 
as técnicas específicas para o fortalecimen-
to dessa musculatura destinadas a mulhe-
res (e também homens) de todas as idades, 
sendo tal procedimento apontado como es-
sencial no tratamento das disfunções, de-
monstrando sua eficácia e postergando e 
até evitando a intervenção cirúrgica, além 
de prevenir infecções urinárias, de bexiga e 
comprometimento renal.

 TRF1 mantém decisão da Justiça Federal em 
Campo Formoso que suspende aposentadoria 

por invalidez de segurado vereador
O exercício de cargo eletivo de vereador 

não exige esforço físico e não desnatura o 
requisito de retorno voluntário ao trabalho, 
previsto no art. 46 da Lei nº 8.213/91, 
circunstância que faz cessar o benefício de 
aposentadoria por invalidez. Essa foi uma 
das teses utilizadas pela 2ª Turma do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região para 
confirmar a sentença da Subseção Judici-
ária de Campo Formoso que julgou impro-
cedente o pedido de restabelecimento de 
aposentadoria por invalidez a um vereador.

Em suas alegações recursais, o reque-
rente sustenta que, na hipótese, laborava 
como trabalhador rural e teve perda de mo-
bilidade das mãos e problemas de coluna, 
o que resultou na concessão, pelo Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS), do bene-
fício de aposentadoria por invalidez perma-
nente, conforme laudos médicos apresen-
tados em perícia da época.

Alega ainda que o INSS efetuou o can-
celamento do benefício porque considerou 
que o autor, ao exercer o cargo de verea-
dor, retornou voluntariamente ao trabalho. 
Ocorre que a suspensão, segundo o recor-
rente, se deu sem qualquer possibilidade 
de defesa. Por fim, pondera que não mais 
exerce qualquer função, cargo ou mandato 
eletivo e que a “edilidade não é emprego, 
tendo em vista o caráter transitório de se 
preencher um cargo público, ou por ser um 
dever público”.

Ao analisar o caso, o relator convocado, 
juiz federal Francisco Neves da Cunha, en-
tendeu correta a cessação do benefício pre-
videnciário de aposentadoria por invalidez, 
uma vez que, ao exercer mandato eletivo, 
o ora apelante “está suscetível de reabili-
tação, podendo exercer outras atividades 
que não exijam esforço físico, como é o 
caso do exercício da vereança”. 

O magistrado ainda ressaltou que “a 
concessão da aposentadoria por invalidez 
faz pressupor incapacidade física para 
o trabalho, razão pela qual o beneficiá-
rio que vem eleger-se vereador não pode 
cumular tal benefício com os proventos 
do cargo, pois ninguém pode ser capaz e 
incapaz a um só tempo, ainda que diver-
sas as atividades desenvolvidas, não se 
justificando tratamento distinto do agente 
político ao que se dá normalmente a um 
servidor público”. 

A decisão foi unânime.

Fonte: TRF1

Dica para a publicação de Boletins 
Estatísticos na Biblioteca Digital

A Supervisora da Biblioteca 
da Seção Judiciária da Bahia, 
responsável pela supervisão da 
inclusão dos atos administrati-
vos na Biblioteca Digital, Luzi-
neide Araújo de Oliveira,  lembra 
os colegas que fazem inclusões 
de Boletins Estatísticos na Bi-
blioteca Digital para sempre 
marcarem a opção “Sim” quan-
do aparecer na tela a pergunta: 
“Este Ato deverá ser publicado 
no EDJF1?”

Marcando essa opção, o ato em questão será publicado também no Diário Eletrônico 
da Justiça Federal da 1ª Região. 

A tela referida é a que está ilustrada acima.

Licença-paternidade 
passa a ser de 20 dias

A Presidência da República sancio-
nou, na terça-feira, 8/3, sem vetos, a lei 
13.257/16, que permite a ampliação do 
período da licença-paternidade no país de 
cinco para 20 dias. 

A proposta é parte do Marco Regulató-
rio da Primeira Infância, que cria uma série 
de direitos voltados às crianças. 

O aumento da licença não será obriga-
tório para todos, mas apenas às empresas 
que aderirem ao programa Empresa Cida-
dã, criado em 2008 para estimular a licen-
ça-maternidade de seis meses. A norma se 
aplica também em casos de adoção.

O texto altera o ECA, o CPP e a CLT 
e  estabelece princípios para a implemen-
tação várias políticas públicas para a faixa 
etária dos primeiros seis meses da criança.


