
Aniversariantes
Hoje: Dirceu Lelis Aranha (Jequié), 
José Raimundo da Mata Néri (NU-
ASG), Margareth Regina da Rocha 
Ferreira (13ª Vara), Maiana Brandão 
de Jesus (NUCJU), Rejane Santiago 
D’Anunciação (20ª Vara), Maria Clau-
dia do P. Rocha (CEF) e Carlos Ale-
xandre Silva Souza (Mega Service). 
Amanhã: Juíza federal Mei Lin Lopes 
Wu Bandeira (1ª Relatoria da 4ª Tur-
ma Recursal) e Mária Rúbia Andrade 
Matos (Paulo Afonso). Domingo: Juiz 
federal Antonio Oswaldo Scarpa (17ª 
Vara) e Miguel Ângelo Barbosa Aguiar 
(19ª Vara). Segunda-feira: Juiz fe-
deral Antônio Lúcio Túlio de Oliveira 
Barbosa (Bom Jesus da Lapa), Juíza 
federal Manoela de Araújo Rocha (15ª 
Vara), Bruno Leonardo Rugani Ferrei-
ra (NUCJU), Pedro Macêdo Lessa (4ª 
Vara), Rusenberg de Jesus Conceição 
(Turma Recursal), Maria Taíse dos 
Santos Bomfim (19ª Vara) e Adriana 
Silva Santos (Viverde).

Parabéns!
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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

EXPEDIENTE: Coordenação-Geral: juiz federal 
Dirley da Cunha Júnior, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Redação, fotos, distribuição, 
revisão e impressão: Setor de Comunicação So-
cial. Encarregada: Rita Miranda. Diagramação: 
Rodrigo Sarmento Silva dos Santos. Estagiária de 
Jornalismo: Carolina Sales Barreto. Telefones: 
(71) 3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulys-
ses Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41213-000. Site: 
portal.trf1.jus.br/sjba E-mail: jfh@trf1.jus.br.

Aniversariantes - Hoje: José Eduardo Palmeira de Queiroz (NUASG), Renata 
Bandeira Machado Chaves (20ª Vara), Viviane Campos Trevisan (4ª Vara), Li-
liane Cardoso Cotrim Vieira (Guanambi) e Cristiano Cardozo dos Santos (Pro-
-Social). Amanhã: Fabrício Vampré de Oliveira Côrtes (NUCGP), Selma Barros 
Coelho (5ª Vara) e Geisa de Jesus Santos (Itabuna). Parabéns!

Comitê vai cuidar da saúde emocional
de juízes e servidores do judiciário

A saúde emocional dos magistrados e 
dos servidores do judiciário será a prio-
ridade do Comitê Gestor Nacional de 
Atenção Integral à Saúde, coordenado 
pelo conselheiro do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), Valtércio Ronaldo de 
Oliveira. “É preciso que o CNJ tenha uma 
proposta que dê amparo à saúde mental 
do dos magistrados e servidores do judi-
ciário”, enfatizou o conselheiro.

Um levantamento especial feito pelo 
Departamento de Pesquisas Judiciárias 
(DPJ) do CNJ em 2016 mostrou que 
os transtornos mentais e comportamen-
tais foi o quarto grupo de doenças mais 
expressivo nas ausências ao trabalho 
naquele ano, com 17.826 ocorrências, 
correspondendo a 11,8% do absente-
ísmo-doença. A Justiça Estadual foi o 
ramo de Justiça com maior percentual de 
ausências, com 13%. A Justiça do Traba-
lho aparece com 10,4% das ausências, a 
Justiça Federal com 9,9%, a Justiça Elei-
toral com 8,8%, os Tribunais Superiores 
com 7,9% e, a Justiça Militar com 3,8%. 
Ansiedade e depressão são as principais 

doenças relatadas pe-
los servidores e magis-
trados.

No próximo dia 21 
de novembro, às 11h, 
o Comitê Gestor rea-
lizará a sua primeira 
reunião para traçar as 
metas e linhas de tra-
balho. Fazem parte da 
equipe o conselheiro 
Arnaldo Hossepian, a 
juíza auxiliar da presi-
dência da CNJ, Flávia 

Pessoa; o juiz do Trabalho do Tribunal 
Regional do Trabalho da 4ª Região (RS), 
Luiz Antônio Colussi; a juíza do Tribunal 
de Justiça do Distrito Federal e Territó-
rios (TJDFT), Maria Isabel da Silva; e 
o juiz do Trabalho aposentado, Rodnei 
Rodrigues.

JUSTIÇA RESTAURATIVA

O conselheiro Valtércio de Oliveira co-
ordenará ainda o Comitê Gestor da Jus-
tiça Restaurativa. A prática da Justiça 
Restaurativa é incentivada pelo CNJ por 
meio do Protocolo de Cooperação para 

a difusão da Justiça Restaurativa e pela 
Resolução 225/2016, que contém as di-
retrizes para implementação e difusão da 
prática da Justiça Restaurativa no Poder 
Judiciário.

A partir de técnicas autocomposi-
tivas de solução de conflitos, a Justi-
ça Restaurativa promove aproximação 
entre vítima, agressor, suas famílias, a 
comunidade, a sociedade e a Rede de 
Garantia de Direitos, e, a partir da es-
cuta ativa e da compreensão das res-
ponsabilidades, busca-se a reparação 
dos danos advindos da transgressão e 
o atendimento das necessidades de to-
dos os envolvidos, construindo-se novos 
caminhos de convivência, pautados pelo 
bem e pela paz.

A primeira reunião do Comitê Gestor 
da Justiça Restaurativa está marcada 
para 27 de novembro, às 17hs. “Quere-
mos a participação ativa de todos os 92 
tribunais com sugestões de práticas que 
ajudem a ampliar o uso da justiça res-
taurativa em todo o judiciário”, afirmou 
o conselheiro Valtércio de Oliveira.

Fonte: CNJ

Saiba quais são
os destaques do TRF1

na TV Justiça

Via Legal – Paciente com doenças 
graves como câncer, mal de Alzheimer e 
de Parkinson tem direito a quitação do 
financiamento de imóvel, caso o contra-
to tenha essa previsão. Mas e quando a 
seguradora nega a liberação, afirmando 
que o paciente já tinha a doença antes de 
assinar o contrato?

Um caso assim chegou até o TRF1, 
que determinou a quitação por entender 
que o erro foi da seguradora por não ter 
solicitado os exames médicos e atesta-
dos de saúde antes de assinar o contrato. 
Essa história você confere no Via Legal 
desta semana.

Produzido pelo Conselho da Justiça 
Federal (CJF) em parceria com os Tribu-
nais Regionais Federais, o programa é 
exibido nas TVs Cultura e Justiça, além 
de outras 13 emissoras regionais.

Confira abaixo os horários de exibição 
e assista à programação também pelo 
YouTube do Via Legal e do CJF.

TV Justiça: 17 de novembro (sába-
do), às 21h (reprise); 18 de novembro 
(domingo), às 16h (reprise) e 20 de no-
vembro (terça-feira), às 12h (reprise). TV 
Cultura: 18 de novembro (domingo), às 
6h, e 21 de novembro (quarta-feira), às 
6h45 (reprise).

Inteiro Teor – O direito ao seguro-
-desemprego é tema do programa Intei-
ro Teor desta semana. Apesar de ser um 
direito pessoal e intransferível, o TRF1 
decidiu que o benefício pode ser sacado 
por meio de procurador.

Veja também: a discussão sobre o uso 
da Inteligência Artificial no Judiciário e a 
decisão sobre o acesso do ex-líder do trá-
fico na favela da Rocinha/RJ ao livro que 
trata da sua trajetória no crime.

O Inteiro Teor vai ao ar no próximo 
sábado, 3 de novembro, às 11h, e será 
reprisado no domingo, dia 4, também às 
11h.

Fonte: TRF1


