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Aniversariantes  
Hoje: Iolanda Doria (ASSERJUF), Lu-
cileide Gama Oliveira (Paulo Afonso), 
Sérgio Pereira Assunção (Bom Jesus 
da Lapa), Raimundo Mendes Riccio e 
José Joaquim Medrado (ambos do NU-
CJU). Amanhã: Alanna de Paula dos 
Santos (Turma Recursal), José Eduar-
do Queiroz (SECAD), Renata Bandeira 
Machado (20ª Vara) e Viviane Trevisan 
(4ª Vara). Sexta-feira: Fabrício Vampré 
Côrtes (NUCRE), Selma Barros Coelho 
(5ª Vara), Tatiana Lopes Menezes (Vi-
tória da Conquista), Maria das Graças 
Oliveira e Silvaneide de Souza (ambas 
do Restaurante Gradin Grill). Sábado: 
Edmar Cardoso de Oliveira (NUCJU), 
Felipe de Lacerda e Silva (Juazeiro) e 
Renata Martins Nunes (NUCJU). Do-
mingo: Dirceu Lelis Aranha (Jequié), 
José Raimundo Néri (NUASG), Maine 
Barbosa de Souza (Jequié), Maria Cláu-
dia Rocha (CEF), Margareth Regina Fer-
reira (13ª Vara), Samuel Silva Caetité 
(Vitória da Conquista), e Carlos Alexan-
dre Souza (Contrate). Segunda-feira: 
Dra. Mei Lin Lopes Wu Bandeira, juíza 
federal da 4ª Turma Recursal, Adenil-
ton de Oliveira (Stefanini), Mária Rúbia 
Matos (Paulo Afonso)  e Sérgio de Oli-
veira (11ª Vara).

Parabéns!!!

CJF flexibiliza valor de auxílio saúde 
pago a magistrados e servidores

O Conselho da Justiça Federal apro-
vou alteração no artigo 41 da Resolução 
2/2008 que regulamenta, no âmbito do 
Conselho e da Justiça Federal de primeiro 
e segundo graus, os benefícios do Plano de 
Seguridade Social. 

Com a mudança, o valor mensal do au-
xílio, definido pelo CJF, passa a ser 
considerado como um referencial para 
o orçamento a ser destinado à pres-
tação de assistência à saúde de cada 
órgão, e não como um valor fixo, con-
forme vinha ocorrendo. A ideia é que 
os tribunais possam gerir melhor seus 
recursos para esse fim, de acordo com 
a disponibilidade orçamentária.

O presidente do TRF2, também relator 
do processo, foi quem solicitou a revisão 
do documento. Segundo ele, a questão foi 
formulada como resposta à situação obser-

vada no âmbito da 2ª Região, que abran-
ge os estados do Rio de Janeiro e do Es-
pírito Santo. “A limitação do valor não é 
adequada a atender as peculiaridades de 
cada região. Por isso, acredito que cada 
Tribunal, ao analisar a situação concreta, 
poderia decidir a melhor forma de gerir os 
recursos destinados à assistência à saúde, 
inclusive elevando a participação da Ad-
ministração”, afirmou. 

Ficou definido ainda que o valor deter-
minado pelo Conselho da Justiça Federal, 
que atualmente está em R$ 131,00 per 
capita, deve equivaler a um piso, de for-
ma que os tribunais possam estabelecer 
valores superiores, tendo em vista que a 
regulamentação visa assegurar a igualda-
de de tratamento entre o CJF e cada um 
dos TRFs e, bem assim, entre todos os 
magistrados e servidores do sistema Jus-
tiça Federal. 

Uma decisão inédita da Justiça Federal 
em Recife garantiu a um servidor federal 
licença-paternidade de 180 dias para uma 
adoção. Mauro Bezerra, 49 anos, trabalha 
na Sudene e tão logo concluiu o processo 
de adoção de um menino de 4 anos, entrou 
com pedido de licença por entender que ele 
e a criança deveriam ter os mesmos direi-
tos de uma mãe e um filho biológico.

Sem resposta oficial da Sudene, dois 
meses mais tarde, ele decidiu fazer o pe-
dido na Justiça. O juiz substituto da 9ª 
Vara,  Bernardo Monteiro Ferraz, concedeu 
decisão liminar em seu favor. O magistrado 
considerou o direito da criança. “Não deve-
ríamos estar discutindo se eu tenho este 
direito. Este menino tem anos de traumas, 
vem com uma carga emocional grande por 
falta de uma família, amor, carinho. Ele 
vem de um ambiente completamente dife-
rente do que vive agora e precisa se adap-
tar. Vejo que ele está exausto. É muita mu-
dança para uma criança. Ele precisa de 
tempo, apoio”, disse o servidor adotante.

AGENDA
CULTURAL

VOZES JOVENS E DIVINAS 
CANTAM O AMOR 

O conhecido maestro Cícero Alves 
criou o seu primeiro coral exclusivamen-
te feminino, que estreará no dia 15 de 
novembro do Teatro Acbeu, com o show 
Vozes Jovens e Divinas.

Nesse grupo estão 27 jovens adoles-
centes dos corais do ISBA e da ACBEU, 
além de 9 cantoras adultas do seu grupo 
mais conhecido, o Coronlaine. Todas as 
36 vozes impecavelmente afinadas.

Para esse primeiro show, o maestro 
Cícero Alves escolheu o tema  “Amor 
e suas Formas de Expressão”. O show 
acontecerá no Teatro da Acbeu, 15 e 
16/11, às 18h. Ingressos à venda no lo-
cal. Preço R$50 e R$25.

O grupo foi convidado para uma ex-
cursão de performances na Pensilvânia, 
nos EUA. Entre as cantoras do grupo 
está a talentosa Renata Tinoco, filha da 
servidora Rita Tinoco, da 21ª Vara.

20ª Vara também fez sua festa 
de despedida para João Izaías

Após a festa de despedida da 4ª Vara, 
no dia 31/10, agora foi a vez da 20ª Vara 
reunir servidores e magistrados para se 
despedirem, nesta segunda-feira, do colega 
recém-aposentado, João Isaías.

O Grupo Cantarolando (foto abaixo) fez 
uma aparição surpresa, cantando “Despedi-
da” de Roberto Carlos. Ao fim da primeira 
canção, João juntou-se aos seus companhei-
ros do coral para cantar “Vem Chegando o 
Natal”, já que o grupo está se preparando 
para as comemorações natalinas.

O juiz federal Salomão Viana não pou-
pou elogios ao servidor. Lembrou que João 
sempre atuou na 4ª Vara e afirmou que ele 
conseguiu conquistar a todos os que com 
ele conviveram com o seu jeito singular. 
“Você é fator de equilíbrio. Quando as coi-
sas precisavam de um ponto de ajuste, de 
uma forma ou de outra, você atuava mesmo 

Portaria do TRF1 
suspense expedientes 
dos dias 13 e 14/11
A Portaria 31625 da Presidência do 

TRF1 suspendeu o expediente e os prazos 
processuais na sede desta Seccional nos 
dias 13 e 14/11, mediante compensação 
dos dois dias que deverá ser informada no 
prazo máximo de 30 dias.

A suspensão de deve à realização, no 
dia 15/11, do GP de Stock Car, no CAB, 
que interdita as vias de acesso à Justiça 
Federal e ocasiona problemas no transpor-
te e na segurança, bem como à solicitação 
da ASSERJUF de suspensão do expediente 
nos dias 13 e 14, tendo em vista a reali-
zação de testes de pista na principal via 
de acesso ao fórum, que inviabiliza deslo-
camentos de servidores e público externo.

Outra razão é que algumas entidades 
públicas de Salvador decretaram ponto 
facultativo, além dos precedentes para o 
mesmo evento em anos anteriores.

Pela legislação, os homens têm di-
reito a cinco dias para cuidar dos filhos 
recém nascidos. A diferença provoca im-
pactos na vida de todos os integrantes da 
família. Com esse entendimento, decisões 
recentes, tanto do Executivo quanto do 
Judiciário mostram que o prazo reduzido 
começa a ser questionado com mais ên-
fase no país. Especialistas acreditam que 
a ampliação implica aumento do vínculo 
do filho com o pai, melhor desenvolvimen-
to da criança e redução da sobrecarga da 
mulher na criação.

No Congresso, há mais de 10 projetos 
de lei sobre o tema. Enquanto nenhum é 
aprovado, homens em diferentes situa-
ções brigam caso a caso na Justiça. No 
Distrito Federal, por exemplo, um servidor 
da Polícia Federal conquistou o direito à 
licença-paternidade nos moldes da licença-
-maternidade, depois que teve indeferida a 
concessão administrativa. O pedido foi fei-
to porque sua esposa morreu por complica-
ções durante o parto do filho.

Liminar da Justiça Federal garante
licença-paternidade de 180 dias

sem saber. Na sua vida, quanto mais você 
utilizar esse seu dom em favor aos outros, 
mais Deus vai olhar para você”, declarou.

A diretora da 20ª Vara, Graziela Macha-
do, além de reforçar a personalidade equi-
librada de João, falou da falta que ele já 
está fazendo para todos. Logo após, a juíza 
federal da 4ª Vara, Cláudia Tourinho Scar-

pa, também aproveitou a oportunidade para 
elogiá-lo e contou que ambos entraram na 
Seção Judiciária da Bahia no mesmo ano. 
Por fim, todos celebraram a aposentadoria 
do servidor, que no últimos 15 anos atuou 
nesta Seccional, local onde ele pode firmar 
laços de amizade e realizar seu trabalho 
com excelência.


