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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Arisa da Silva Almeida (Feira de Santana), José Carlos Pereira Macedo (Teixeira de Freitas), Raimundo Santana Oli-

veira Junior (Bom Jesus da Lapa), Andrea Braga di Tullio Gomes (10ª Vara), Soloney Lopes Valois (NUCOM) e Jandir Suzart 
de Oliveira (C S Gestão). Amanhã: Denilson Matos de Araújo (12ª Vara), Nara Lúcia Rodrigues Borges Rocha (Feira de San-
tana), Allan Klenisson de Carvalho Oliveira (Juazeiro), Sérgio Adry Midlej e Divino Mendonça de Almeida (ambos de Teixeira 
de Freiras). Sábado: Cláudio Araujo de Souza (NUCJU), Ducival Miranda Cordeiro (2ª Vara), Joaquim Pinheiro de Sousa Filho 
(Barreiras), Fernanda Barberino Pereira (Alagoinhas) e Juliana do Nascimento Zanella (Teixeira de Freitas). Domingo: Luciano 
Beckerath Peixoto da Silva (15ª Vara), George Dorea Santos Silva (Eunápolis) e Albertina de Jesus (C S Gestão). Segunda-
-feira: Juan Jonatas Souza Lopes (Bom Jesus da Lapa), Marta Andreia Dias Santos Brandão (16ª Vara), Tiago Torres Bonfim  
(Eunápolis), Suellen Tahiana Alves de Oliveira (Itabuna). Parabéns!
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TRF1 mantém sentença da 14ª Vara 
julgando ser dever da administração 
a concessão de diárias a servidores 
A União apelou, junto ao Tribunal Re-

gional Federal da 1ª Região, contra senten-
ça da 14ª Vara, que julgou procedente o 
pedido para condená-la ao pagamento de 
diárias a servidores em viagem a serviço, 
sem a incidência de imposto de renda ou 
contribuição previdenciária.

Consta na apelação que o Departamen-
to de Polícia Federal assumiu todos os cus-
tos relativos à alimentação e hospedagem 
dos servidores destacados para compor a 
equipe de segurança de um evento ocorrido 
em 2008, na Costa do Sauípe.

Em suas razões a União sustenta que 
o pagamento de diária ou de parte dela 
em casos tais configura enriquecimento 
sem causa do servidor, vez que “não foram 
acostados aos autos notas fiscais, reci-
bos ou outros documentos que sinalizem 
a realização de despesas efetuadas com 
alimentação complementar, além do que, 
a alimentação dos servidores do executivo 
federal é subsidiada, ainda, por meio do 
auxílio-alimentação, recebido pelo servi-
dor, mensalmente, por dia de trabalho”.

A 1ª Turma do TRF1 negou provimen-
to à apelação. No voto, a relatora, de-
sembargadora federal Gilda Sigmaringa 

Seixas, ressalta que as diárias se desti-
nam a indenizar o servidor por despesas 
extraordinárias com pousada, alimentação 
e locomoção urbana e sua conceituação é, 
inclusive, a fixada pelo art. 2º, do Decreto 
n.º 5.992/2006 que dispõe sobre a con-
cessão de diárias no âmbito da administra-
ção direta, autárquica e fundacional.

Em seu entendimento, a magistrada 
observou que “a interpretação dos dis-
positivos retrocitados leva à conclusão 
de que, quando houver deslocamento da 
sede do serviço pelo servidor e, conco-
mitantemente, houver despesas extra-
ordinárias com pousada, alimentação e 
locomoção urbana não custeada pela Ad-
ministração, é dever desta a concessão 
das diárias, sob o risco de se incorrer em 
enriquecimento sem causa”.

Dessa forma, quando uma das despe-
sas previstas para serem indenizadas pelas 
diárias não ocorrer (hospedagem, alimen-
tação ou locomoção urbana), ou quando a 
União custear parte delas, deve-se pagar 
meia diária ao servidor, a teor do que dis-
põem os arts. 58, § 1º da Lei 8.112/90 
e 2º, § º, I, "c" do Decreto 5992/2006, 
concluiu a relatora.

Fonte: TRF1

Estudo aponta doenças mais comuns 
entre magistrados e servidores

O Conselho Nacional de Justiça divulga 
pela primeira vez um levantamento sobre a 
saúde de magistrados e servidores do Po-
der Judiciário. O estudo deverá ser utiliza-
do pelos tribunais para as políticas e ações 
de promoção e preservação da saúde física 
e mental de magistrados e servidores.

Segundo o levantamento, o índice de ab-
senteísmo registrado entre os magistrados é 
de 1,87%. Se forem considerados apenas os 
afastamentos por motivo de saúde do pró-
prio magistrado, o índice cai para 1,38%. 

Isso significa que, do total de dias úteis, 
os magistrados estiveram ausentes por mo-
tivos de doença em 1,87% dos dias. Entre 
os servidores, quase todos os afastamentos 
ocorreram por motivo de saúde (1,79% dos 
2,09%). É como se 1,9% dos 15 mil ma-
gistrados e 2,11% dos 230 mil servidores 
tivessem deixado de trabalhar por motivo de 
saúde durante todo o ano de 2016.

Não há o predomínio marcante de de-
terminada moléstia entre as que mais atin-
gem magistrados e servidores do Poder 
Judiciário. Ao longo de 2016, foram regis-
tradas 1.420 diferentes doenças ou condi-
ções clínicas distintas. 

Entre as categorias de moléstia, a mais 
observada entre magistrados e servidores, 
segundo o levantamento, foram as doen-
ças do sistema osteomuscular e do tecido 
conjuntivo, com 10,96% do total. Em se-
guida, aparecem as doenças do aparelho 
respiratório, com 10,42%, transtornos 
mentais e comportamentais, com 9,37%, 
doenças infeccionais e parasitárias, com 
4,77%, e doenças do aparelho digestivo, 
com 4,45%.

As doenças mais observadas foram: do-
res na região torácica (8,6%), diarreia e gas-
troenterite de origem infecciosa (3,9%), na-
sofaringite aguda (2,4%), outros transtornos 
ansiosos (2,2%) e sinusite aguda (1,9%). 

A realização de Exames Periódicos de 
Saúde, regulamentada pelo Decreto n. 
6.856, ainda não é muito difundida entre 
magistrados e servidores. Apenas 4,65% 
dos magistrados e 9,15% dos servidores 
realizaram o exame em 2016.

A Política de Atenção Integral à Saúde 
de Magistrados e Servidores do Poder Ju-
diciário determina que os tribunais devem 
manter unidades de saúde para a assistên-
cia direta de caráter emergencial e para a 
proposição, execução ou coordenação de 
ações em saúde e realização de ações de 
promoção, prevenção e vigilância em saú-
de, entre outras atribuições.

Segundo a Resolução que institui a 
política, a assistência à saúde também 
deve ser prestada pelos tribunais de for-
ma indireta, por meio de planos ou au-
xílio-saúde oferecidos aos servidores e 
magistrados. 

A política prevê ainda que cada tribunal 
deve instituir Comitês Gestores Locais de 
Atenção Integral à Saúde, compostos por 
magistrados e gestores da área de saúde 
e da área de gestão de pessoas. Cabe a 
estes comitês a implementação e gestão da 
política no âmbito do tribunal, o fomento a 
programas, projetos e ações e a promoção 
de reuniões, encontros e eventos sobre te-
mas relacionados, entre outras atribuições.

385 servidores e magistrados 
já se vacinaram contra gripe H1N1

A Campanha de Vacinação contra a gri-
pe H1N1 na Seção Judiciária da Bahia teve 
início nesta terça-feira, 18/4, no Fórum Tei-
xeira de Freitas, sede da Justiça Federal, e 
continuou no Fórum Arx Tourinho, sede dos 
Juizados Especiais Federais e Turmas Re-
cursais ontem, quarta-feira, 19/4. 

No primeiro dia foram vacinadas 227 
pessoas e ontem, nos JEFs, 158 servidores 
e magistrados também foram vacinados.

Hoje, a vacinação continua de volta ao 
prédio sede das 9h às 17h no Pro-Social.
Lembramos a todos que a vacinação é 
100% gratuita e tem validade de um ano.

Nas fotos acima e ao lado, a servido-
ra Tereza Cristina Lustosa, da 5ª Vara, e o 
oficial de Justiça Alberto Silva Coelho, que  
garantiram sua imunização contra o vírus.

Servidores e magistrados das Subseções 
Judiciárias também receberão a vacinação.


