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JUSTIÇA FEDERAL
Seção Judiciária do Estado da Bahia

JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Pedro Bruno Gonçalves (10ª Vara), 
Adina Sidnay Freire Teles (Ilhéus), Vil-
ma Lúcia Soares Farias (Itabuna) e Ju-
liane Maria Nogueira Ribeiro (Irecê). 
Amanhã: Lisiane Leide Carvalho dos 
Santos (1ª Vara) e Berta Cristina Vieira 
de Moraes (Itabuna).
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Conheça a embalagem 
comestível feita de 

cana, bambu e arroz

Em busca de um substituto do iso-
por a Oka Bioembalagens desenvolveu 
bandejas, potes e copos comestíveis à 
base de fécula de mandioca. O produto 
integra um conjunto de bioembalagens 
compostáveis e biocompatíveis que po-
dem ser transformadas em adubo, uti-
lizadas para alimentação animal ou ser 
uma nova embalagem.

No entanto, o custo atual do produto 
é mais do que o dobro do que se paga 
pelo isopor. A expectativa é que esses 
preços se igualem em até dois anos. Ou-
tro desafio que está sendo enfrentado é 
a impermeabilidade das embalagens. Os 
recipientes são indicados para alimentos 
secos ou para consumo imediato.

“É possível tomar sorvete neles, por 
exemplo, mas ainda não se pode usá-
-los para comercialização em pratelei-
ras, pois as embalagens se desmancha-
riam”, explica a designer da marca Érika 
Cardoso.

Além da mandioca, a empresa pau-
lista também desenvolve embalagens 
feitas com fibras naturais de cana, bam-
bu e arroz. A peça mais barata produzi-
da por eles é uma bandeja de 11,5 por 
16,5 centímetros que custa R$0,50. O 
item mais caro é um pote triangular que 
sai por R$ 2,00.

VERDE
ÁREA

Curso sobre previdência 
dos servidores públicos

A Escola Nacional de Administração 
Pública (Enap) está com inscrições abertas 
para o curso “A Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos: Regime Próprio e Regime 
de Previdência”, que é totalmente on-line e 
gratuito. Servidores e agentes públicos dos 
três poderes e das três esferas de governo, 
além de outros cidadãos interessados, po-
dem participar da ação educativa. 

Entre os objetivos de aprendizagem do 
curso estão: compreender e diferenciar os 
regimes de previdência do servidor públi-
co (regime próprio e regime de previdência 
complementar); conhecer e entender a evo-
lução da previdência social do servidor pú-
blico por meio das normas constitucionais, 
legais e infralegais; conhecer o regime de 
previdência complementar, sua estrutura e 
características, com ênfase nas entidades 
fechadas de previdência complementar; co-
nhecer os benefícios oferecidos pelo plano 
de benefícios da previdência complementar 
do servidor público federal. 

A ação educativa, autoinstrucional, será 
realizada por meio da plataforma Moodle, 
disponível na Escola Virtual Enap, no perío-
do de 17 de outubro a 11 de novembro. Os 
interessados devem se inscrever no portal 
da Escola (www.enap.gov.br), em “Escola 
Virtual” > “Cursos” > “Inscrições abertas”.

Rede de Governança discute 
processo de Metas do Judiciário

Coordenadores da Rede de Governança 
Colaborativa do Poder Judiciário participa-
ram de encontros presenciais e por video-
conferência com membros do Departamen-
to de Gestão Estratégica (DGE) do CNJ, com 
objetivo de acompanhar o desenvolvimento 
das atividades de elaboração das Metas Na-
cionais do Judiciário brasileiro, que serão 
aprovadas pelos tribunais no XI Encontro 
Nacional do Poder Judiciário, marcado para 
os dias 20 e 21 de novembro. 

Nos próximos meses, estão previstos 
processos participativos no âmbito dos tri-
bunais que farão pesquisas para que servi-
dores, magistrados e o público possam con-
tribuir com sugestões de metas. O processo 
colaborativo de construção das Metas Na-
cionais do Poder Judiciário foi proposto pelo 
CNJ, por meio da Resolução 221/2016, 
que sugere que os tribunais realizem ampla 
consulta pública quanto às metas que serão 
definidas para o ano subsequente.

Instituída pela Portaria n. 138 de 23 
de agosto de 2013, a Rede de Governança 
é composta pelo Comitê Gestor Nacional, 
Comitês Gestores dos Segmentos de Jus-
tiça e Subcomitês Gestores que, dentre 
outras funções, pensam, formatam e ela-
boram a proposta final do Planejamento 
Estratégico do Poder Judiciário. Para que 
o trabalho leve em conta padrões, limites e 
necessidades de cada tribunal, muitos dos 
procedimentos para elaboração das metas 
levam em conta sugestões de magistrados, 
servidores e cidadãos, que podem colabo-
rar para uma gestão mais transparente.     

As Metas Nacionais do Poder Judiciário 
objetivam proporcionar a convergência de 
esforços dos tribunais brasileiros no apri-
moramento do Poder Judiciário Nacional, 
bem como contribuir para o cumprimento 
dos macrodesafios estabelecidos pela Es-
tratégia Nacional 2015-2020 (Resolução 
198/2014 do CNJ).

 Você já conhece a norma 
do teletrabalho no Judiciário?

O teletrabalho foi regulamentado com a 
publicação da Resolução do CNJ n. 227, 
de 15/6/2016, na intenção de melhorar a 
eficiência na Administração Pública e apri-
morar a gestão de pessoas.

A adoção da modalidade é facultativa 
e a indicação dos servidores beneficiados 
deve ser feita pelos gestores e aprovada 
pelo presidente de cada tribunal.

No trabalho remoto, deve ser dada 
prioridade a gestantes e lactantes e a ser-
vidores com deficiência ou que tenham 
filhos, cônjuge ou dependentes com de-
ficiência. Também merecem preferência 
aqueles que estejam em licença para 
acompanhamento de cônjuge ou demons-
trem comprometimento e habilidades de 
autogerenciamento do tempo e organiza-
ção do trabalho. 

Entre os principais objetivos está a de 
promover mecanismos para atrair servido-
res, motivá-los e comprometê-los com os 
objetivos da instituição, economizar tempo 
e reduzir custo de deslocamento, aumentar 
a produtividade e a qualidade de trabalho, 
além de contribuir para a melhoria de pro-
gramas socioambientais.

Vedado - A resolução veda o teletraba-
lho para servidores em cargos de direção 
ou chefia, em estágio probatório ou que 

tenham subordinados. Também impede 
que a prática seja executada fora do país, 
a não ser que o servidor obtenha do tribu-
nal licença para acompanhar cônjuge. No 
máximo 30% dos trabalhadores da unida-
de poderão adotar esse tipo de trabalho, 
mas o percentual pode ser ampliado a 
50% do quadro, a critério da presidência 
do tribunal. 

Desempenho  - Os gestores devem 
estabelecer as metas de desempenho a 
serem cumpridas pelo servidor e elabo-
rar um plano de trabalho individualizado. 
Cada tribunal pode definir a meta de de-
sempenho a ser fixada, que deve ser supe-
rior à dos colaboradores que trabalham na 
modalidade presencial.

Adequação da norma - Os tribunais po-
dem adequar a Resolução às suas normas, 
como ocorreu no TRF4, que regulamentou 
o tema em 2013 de forma pioneira. 

Em 2016, com a aprovação da Reso-
lução do CNJ, a norma que regia a ativi-
dade no TRF4 (Resolução n. 92/2013) 
foi revisada, dando origem à Resolução n. 
134/2016, que estabelece que a produtivi-
dade do servidor daquele tribunal no traba-
lho à distância deve ser até 10% superior 
ao do trabalhador presencial. 

Outra peculiaridade do teletrabalho no 
TRF4 é que idosos ou pais com filhos de 
até dois anos ou adotantes até completar 
dois anos de adoção têm prioridade na se-
leção para o trabalho remoto. A norma do 
TRF4 determina ainda que o colaborador 
deve cumprir no mínimo um dia de ativida-
de presencial a cada período de 30 dias de 
trabalho à distância ou 12 dias anuais com 
trabalho presencial a cada 90 dias, caso 
o serviço seja feito em localidade diferente 
da lotação do servidor. 

A prática do teletrabalho está prevista 
na CLT desde 2011.

Fonte: CNJ

Licença-maternidade é 
garantida a servidora 
pública que deu à luz 

antes da posse
O TRF3 entendeu que uma servidora do 

INSS que deu à luz três dias após nomeada 
tem direito à licença-maternidade. O bene-
fício fora negado pelo INSS sob o argumen-
to de que, no momento da posse, a mulher 
já não era mais gestante. Para o colegiado, 
não há lógica discriminar a situação entre 
servidoras que tomaram posse antes ou de-
pois do nascimento de seus filhos.

Para a juíza federal convocada Louise 
Filgueiras o nascimento ocorreu durante o 
processo de investidura em cargo público, 
processo já deflagrado com o provimento 
do cargo pela nomeação. Ela apontou que 
a licença gestante é um direito assegurado 
à mulher em prol da saúde, bem estar e 
desenvolvimento da criança e não há lógi-
ca que autorize discriminar a situação entre 
servidoras que tomaram posse antes ou de-
pois do parto.

A magistrada declarou que Constituição 
prevê, expressamente, a proteção à crian-
ça, ao adolescente e ao jovem como dever 
do Estado, da família e da sociedade, com 
absoluta prioridade, e que cabe ao Judi-
ciário interpretar a norma de modo a não 
conflitar com a Constituição. “A expressão 
‘servidora gestante’ contida no art. 207, 
‘caput’, da Lei n. 8.112/90 não pode ser 
impeditiva da concessão do direito na hi-
pótese, e a melhor interpretação reza que 
se inclua no conceito legal a servidora que 
iniciou o processo de investidura com a 
nomeação, ainda gestante, mesmo que 
aperfeiçoado o ato em momento ulterior 
ao nascimento da criança.”


