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Aniversariantes
Hoje: Liliana Sarmento (24ª Vara), Roberto Souza (NUCJU), José Veríssimo Neto e Ca-
mila Sardagna (ambos de Vitória da Conquista). Amanhã: Alda Geane Queiroz (Teixeira 
de Freitas), Roselias Bouzas (NUCJU), Patrícia Brito (Jequié), Silvana dos Santos (22ª 
Vara) e Nilcelia da Silva (VIPAC). Parabéns

CNJ decide que 
vigência do novo CPC 

começa em 18/3
O novo CPC passa a vigorar no próxi-

mo dia 18. A decisão do Plenário do CNJ 
foi tomada, por unanimidade, em sessão 
plenária virtual extraordinária após a OAB 
ter encaminhado manifestação por haver 
posições diversas entre acadêmicos sobre 
a data de início de vigência do novo código 

“A OAB ingressou com essa manifesta-
ção, sugerindo que se decretasse um fe-
riado forense entre 16 e 18 de março, com 
suspensão de prazos em todo o Judiciário. 
A partir dessa manifestação, o presidente 
do CNJ encaminhou o ofício da OAB ao 
grupo de trabalho formado no Conselho 
para regulamentar o texto do CPC”, afir-
mou o conselheiro Gustavo Tadeu Alkmim.

Respaldada pela interpretação do mi-
nistro Luiz Fux, do STF, e de outros inte-
grantes da Comissão de Juristas designada 
pelo Senado Federal para elaborar o ante-
projeto do novo Código em 2009, a decisão 
do CNJ define que a questão é fundamen-
talmente administrativa, e não jurisdicional 
e ao responder à consulta, o Conselho não 
está invadindo a esfera jurisdicional mas 
dando interpretação de natureza adminis-
trativa, para afastar a possibilidade de sus-
pensão dos prazos, sem com isso interferir 
na autonomia do magistrado.

Câmara Previdenciária da Bahia
mantém sentença da 7ª Vara que negou 

aposentadoria especial a bancário
A 1ª Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia manteve por unanimidade sentença 
da 7ª Vara que negou o pedido de aposen-
tadoria especial formulado por um bancário 
por entender que o desgaste a que estão 
sujeitos esses profissionais já foi objeto de 
atenção do legislador, ao fixar a jornada de 
trabalho em seis horas.

O recorrente alegou que estava subme-
tido, no ambiente de trabalho, a inúmeros 
fatos geradores de ansiedade, estresse e 
tensão emocional e psicológica, responsá-
veis pelo surgimento de doenças na classe 
bancária, devido principalmente aos cons-
tantes assaltos a que é submetido.

O Colegiado não acatou as alegações do 
apelante. Em seu voto, o relator convocado 
juiz federal Pedro Braga Filho entendeu que 
embora seja reconhecida a complexidade 
das atividades desempenhada pelos ban-
cários, apenas o exercício da função não 
“legitima a conclusão de que  a ativida-
de  é penosa, perigosa ou insalubre apta 
a considerá-la especial a fim de reduzir o 
lapso temporal necessário à concessão de 
aposentadoria por tempo de contribuição.”

O magistrado destaca que atualmente 
“qualquer profissão é capaz de produzir 
desgaste físico e estresse emocional”, 
não sendo tais consequências exclusivas 

dos profissionais de bancos. Destaca que  
“desgastes emocionais, manifestações de 
lesões de esforços repetitivos e outras pa-
tologias são situações às quais a maioria 
dos trabalhadores, das mais variadas pro-
fissões, está submetida, o que não gera, 
por si só, o enquadramento como ativida-
de especial, nos termos da lei”.

O relator assevera que, para se en-
quadrar como atividade especial,  é ne-
cessária a efetiva exposição a algum dos 
agentes nocivos relacionados na legisla-
ção previdenciária, e que os argumentos 
trazidos pelo apelante “são genéricos e 
subjetivos no que pertine à existência de 
possíveis agentes prejudiciais no âmbito 
do trabalho”.

Por fim, o magistrado conclui que “todo 
e qualquer trabalhador está sujeito aos 
mesmos acontecimentos fortuitos, o que 
leva à conclusão de que o infortúnio não 
é, necessariamente, fator comprovante da 
exposição a agente nocivo à saúde ou à in-
tegridade física.”

Fonte: TRF1

Conciliação evitou que mais de 
270 mil processos entrassem 

no Judiciário em 2015
Os Centros Judiciários de Resolução de Conflito e 

Cidadania evitaram, somente em 2015, a entrada de 
pelo menos 270 mil processos no Judiciário. Os nú-
meros referem-se a oito estados brasileiros e não con-
tabilizam as audiências que ocorrem nas Semanas Na-
cionais de Conciliação. Só em São Paulo, estado que 
conta com o maior número de Centros instalados no 
país, 138 mil casos foram finalizados com a ajuda de 
conciliadores, magistrados, servidores e instituições en-
volvidas nas audiências de conciliação.

Criados pela Resolução 125/2010, que instituiu 
a Política Judiciária de Tratamento de Conflitos, os 
Cejuscs são unidades da Justiça onde, preferencial-
mente, devem ocorrer as audiências de conciliação e 
mediação. Além de disseminar a cultura do diálogo, 
a tentativa de buscar acordo reduz a quantidade de 
processos que chegam ao Judiciário. Atualmente, tra-
mitam nos tribunais brasileiros mais de 95 milhões de 
processos judiciais.

“Esse é um passo importante para conseguirmos 
uma Justiça mais ágil. Não é racional mover a má-
quina do Judiciário para solucionar conflitos que po-
dem ser resolvidos pelos próprios cidadãos”, avalia o 

conselheiro Emmanoel Campelo, presidente da Comissão Permanente de Acesso à Justiça 
e Cidadania e coordenador do Movimento Gestor pela Conciliação no CNJ.

Os centros estão em conformidade com a Lei de Mediação (Lei 13.140/2015) e o novo 
CPC e criou as audiências preliminares conciliatórias. Desde a criação da Política Nacional 
da Conciliação, já foram criados cerca de 500 centros em todo o país.                                                                              

Juíza checa fotos no Facebook e 
conclui que trabalhador está curado

A Justiça do Trabalho utilizou o Facebook para comprovar a recuperação de um gerente 
de banco afastado do trabalho desde 2011, sob alegação de incapacidade total e perma-
nente, adquirida depois de ser diagnosticado com Síndrome de Burn Out, por esgotamento 
físico e mental intenso.

“O autor participa ativamente da referida rede social, publica fotos suas em festas, 
viagens (nacionais e internacionais), manifestação popular, sozinho e acompanhado de 
familiares, assim como mensagens com conteúdo humorístico e de superação”, obser-
vou a juíza Júnia Marise Lana Martinelli, da 20ª Vara do Trabalho de Brasília. “Nesse 
contexto, não há como concluir que o autor está incapacitado para o trabalho.”

Na sentença, ela negou o pedido de indenização por danos materiais por despesas 
médicas e consultas, além de pensão mensal. O bancário pedia ainda a antecipação dos 
valores dessas despesas para o tratamento contínuo que supostamente duraria pelo resto 
de sua vida, quantia estimada em cerca de R$ 1 milhão.

Segundo a juíza, as publicações do Facebook são incompatíveis com o quadro de pessoa 
acometida por doença de ordem psicológica. “Com esses fundamentos e considerando que 
juiz para formar seu convencimento não está adstrito ao laudo pericial, afasto sua conclu-
são, na parte em que registra a incapacidade permanente para o trabalho, uma vez que 
destoante dos demais elementos existentes nos autos”, decidiu.                       Fonte: CONJUR

Vice-presidente do TRF1 
é homenageada pala OAB-DF

Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, a vice-presidente do TRF1, desembar-
gadora federal Neuza Alves, receberá hoje a medalha Myrthes Gomes de Campos, a 
primeira advogada do Brasil, em agradecimento pelos seus relevantes serviços presta-
dos à Justiça, ao Direito, ao aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas e às 
causas sociais.


