
Dez formas de evitar
o estresse no trabalho

Veja, hoje, mais algumas formas de 
evitar o estresse no trabalho:

9 – Pratique atividades físicas. O 
bem-estar e a qualidade de vida tam-
bém dependem do exercício físico. Eles 
melhoram a disposição de um indivíduo 
e o tornam mais forte para enfrentar si-
tuações de estresse. O ideal é a prática 
de 30 minutos de qualquer atividade 
ao menos três vezes na semana.

10 – Procure ajuda profissional. 
Pode ser difícil encontrar formas de li-
dar com o estresse, mesmo sabendo o 
motivo pelo qual ele existe e quais as 
suas consequências. Por isso, o auxílio 
de um profissional especialista em saú-
de mental pode ser fundamental para 
que o estresse não afete a sua vida

Fonte: veja.abril.com.br

Aniversariantes
Hoje: Rubia Meire de Freitas (NUCJU), 
Clenilda Nogueira (21ª Vara) e Thaia-
ne Conceição (18ª Vara). Amanhã: 
José Marcos Lima Rios e Thiago Vini-
cius Souza Guimarães (ambos de Feira 
de Santana), Érica Simões Datolli de 
Araújo e Mateus Andrade Dias (ambos 
do NUCJU), Anderson Alves de Olivei-
ra (Centaurus) e Nildélia Lessa Pereira 
(Delta). Parabéns!!!
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Uma Campanha
apoiada pelo Comitê
de Qualidade de Vida-Ba

Apesar dos preparativos para a reali-
zação do carnaval de Juazeiro esta sema-
na (24 a 27 de janeiro), decisão judicial 
assinada pelo juiz federal Eduardo Gomes 
Carqueija, datada do dia 16/01 atende 
pedido da União Federal e do DNIT – De-
partamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes para impedir a realização do 
evento na BR-407.

Entre as justificativas do magistrado 
estão: “A BR-407 é um bem da União, 
voltado à finalidade específica de cir-
culação de veículos. Confiam, portanto, 
tanto os usuários quanto os órgãos fis-
calizadores na livre circulação por ela. 

Por conseguinte, uma vez que, de 
acordo com o art. 20, VI do CTB, cabe 
à Polícia Rodoviária Federal assegurar a 
livre circulação nas rodovias federais, 
podendo solicitar ao órgão rodoviário a 

Justiça Federal em Juazeiro impede 
realização do carnaval na BR-407

adoção de medidas emergenciais, e ze-
lar pelo cumprimento das normas legais 
relativas ao direito de vizinhança, pro-
movendo a interdição de construções e 
instalações não autorizadas, não se con-
cebe como o Município de Juazeiro te-
nha se arvorado nessa empreitada sem, 
como primeira providência, consultá-la, 
a fim de obter, se possível fosse, a indis-
pensável autorização para o bloqueio da 
estrada”.

O juiz conclui: “Com esses fundamen-
tos, Defiro a antecipação da tutela com 
arrimo no artigo 273, do CPC, a fim de 
determinar ao Município de Juazeiro se 
abstenha de realizar o Carnaval de 2013 
na BR-407 ou em qualquer outra rodo-
via da União, sem que obtenha expressa 
autorização para tanto”.

A Prefeitura pode recorrer da decisão.

Ministra Eliana Calmon 
assume a Presidência 

interina do STJ
A vice-presidente do STJ, ministra 

Eliana Calmon, assumiu na última quin-
ta-feira, 17/1, a Presidência do Tribunal 
até o fim do recesso do Judiciário, no fi-
nal de janeiro. Ela substitui o presidente 
do STJ, ministro Felix Fischer, pelo res-
tante das férias forenses.

A ministra assumiu a Vice-Presiden-
tência interina do Tribunal por conta da 
licença saúde do titular do cargo, o mi-
nistro Gilson Dipp. Eliana Calmon será a 
primeira mulher a ocupar a presidência 
da corte, mesmo temporariamente.        

No período, ela acumula a Presidência 
e a Vice-Presidência do Tribunal e a Direto-
ria-Geral da Escola Nacional de Formação e 
Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam). 
Eliana Calmon chegou ao STJ em 1999, 
tornando-se sua primeira ministra.

Durante as férias coletivas dos minis-
tros, a presidente em exercício responde-
rá por pedidos que demandem decisões 
urgentes nos processos, quer já estejam 
em trâmite ou sejam iniciados no perío-
do. O semestre forense tem início em 1º 
de fevereiro. 

Diretor do Foro se reúne com secretário de 
Urbanismo e Transportes da Prefeitura

O diretor do Foro da Seção Judiciária 
da Bahia, juiz federal Ávio Novaes, re-
cebeu no gabinete da DIREF, na última 
sexta-feira, 18/01, a visita do secretário 
de Urbanismo e Transportes da Prefeitura 
de Salvador, José Carlos Aleluia. 

PEC cria TRF em Minas Gerais
A Câmara dos Deputados analisa 

a Proposta de Emenda à Constituição 
217/12, do Senado, que cria o TRF da 
6ª Região, com sede em Belo Horizonte. 

Pela proposta, o STJ terá 90 dias, 
após a promulgação da emenda consti-
tucional, para enviar projeto de lei sobre 
a organização, a estrutura e o funciona-
mento do novo tribunal e a nova configu-
ração e composição do TRF 1. 

Segundo o autor da PEC, senador Clé-
sio Andrade (PMDB-MG), a ideia é pos-
sibilitar maior presteza no atendimento 
à população. "A demanda, crescente e 
diversificada, tem exigido a presença e 
a atividade de um maior número de ma-
gistrados federais e, principalmente, de 
mais desembargadores, especialmente 

aqueles que são exigidos pela criação 
de um tribunal regional federal", afirma 
o senador. 

Clésio Andrade ressalta que somen-
te no ano de 2009, foram distribuídos 
cerca de 3 mil processos por desembar-
gador. Somados aos processos que já se 
encontravam em tramitação, a média de 
processo por desembargador chegava a 
mais de 7,2 mil. 

A Comissão de Constituição e Justiça 
vai analisar a PEC 217/12 quanto à ad-
missibilidade. Se for aprovada na CCJ, a 
PEC será encaminhada para análise de 
uma comissão especial. 

Posteriormente, a proposta deverá ser 
votada em dois turnos pelo Plenário.

 Participe do Primeira 
Região Hoje 

 A Assessoria de Comunicação do TRF 
da 1ª Região (Ascom) abre espaço para 
que as unidades do TRF, das seccionais e 
subseccionais participem do informativo 
Primeira Região Hoje. 

As sugestões de conteúdo para publi-
cação, sobre ações institucionais e proje-
tos desenvolvidos pelos setores, podem 
ser encaminhadas ao e-mail primeirare-
giaohoje@trf1.jus.br. 

Em ofício encaminhado ao secre-
tário da Prefeitura em agradecimen-
to pela sua vista à Justiça Federal, o 
diretor do Foro solicitou o empenho 
de José Carlos Aleluia para resolver 
questões referentes ao trânsito na re-
gião do Fórum Teixeira de Freitas.

O diretor do Foro afirma que é ne-
cessária a colocação de fotossensores 
pela desobediência clara à possibili-
dade de ir e vir dos condutores dos 
automóveis dos juízes, servidores, 
advogados e população em geral e a 
demarcação vertical e horizontal da 
área de conflito na saída do Fórum.

Há necessidade, também, conti-
nuou o juiz federal Ávio Novaes, da per-
manência, pelo menos temporariamente, 
de um agente operador da SET para exa-
minar e constatar a situação, bem como 
promover a educação do trânsito na área.

O magistrado lembrou que, com a 
eclosão de agências bancárias na nos-
sa avenida, os automóveis estão per-
manentemente dispostos em ambos os 
lados da via, sem controle, causando 
enormes engarrafamentos, dificultando 
a solução de um caso de emergência 
com relação a fatos que possam ocorrer 
nas Varas de Lavagem de Dinheiro e na 
Vara Criminal Comum.

Finalizou, afirmando que a gravidade 
da situação requer uma postura rígida 
do Município de Salvador para auxiliar a 
Justiça Federal nestes difíceis temas rela-
cionados ao trânsito e à segurança.

O secretário Aleluia garantiu que es-
taria encaminhando alguém da Superin-
tendia de Engenharia de Tráfego da Pre-
feitura para verificar o nosso problema, 
e apresentaria, posteriormente, solução, 
tendo elogiado a iniciativa da Justiça.


