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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Orionei Mendes (NUASG), José 
Zito dos Santos (NUCOI), Claudia Mora-
es (17ª Vara), Valdiney Ferreira (Bom Je-
sus da Lapa), Adriana Aquino (NUCAF) e 
Michel Barreto (7ª Vara). 

Amanhã: Carlos Alberto Gomes da Silva, 
juiz federal da 1ª Turma Recursal, Ma-
riana Ponde Ramos (14ª Vara), Mabel 
Nascimento Pereira (Irecê) e Etevaldo 
Almeida (Alagoinhas).

Domingo: Luciana Liberato (23ª Vara), 
Fernanda Neves (Guanambi), Rosema-
ri Sabino dos Santos (Turma Recursal), 
Adervan Brandão (Itabuna), Beatriz Ro-
drigues (Bom Jesus da Lapa) e Maria de 
Lourdes Santos (Fundação José Silveira). 

Segunda-feira: Ávio Mozar José Ferraz de 
Novaes, juiz federal da 12ª Vara, Anna 
Inêz Carvalho (Itabuna), Jayr Figueiredo 
Júnior (Feira de Santana) e Claudionor 
Amorim Junior (NUCJU).
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Há dez anos, o JFH publicou as no-
tícias abaixo:

18/04/2006 - Novos juízes entram 
em exercício na Seção Judiciária da 
Bahia - A Seção Judiciária da Bahia pas-
sa a contar com a atuação de seis novos 
juízes federais substitutos que entraram 
em exercício ontem: Ana Carolina Dias 
Lima Fernandes (9ª Vara), Leonardo To-
chetto Pauperio (4ª Vara), Heleno Bica-
lho (21ª Vara), Joaquim Lustosa Filho 
(22ª Vara), Rosmar Antonini Rodrigues 
Calvalcanti (18ª Vara) e Dayse Starling 
Lima Castro (19ª Vara).

Olívia Mérlin Silva entrará em exer-
cício no próximo dia 23, mas também 
esteve presente à cerimônia realizada na 
sala da Diretoria do Foro.

Também entraram em exercício on-
tem as juízas federais substitutas Karin 
Almeida Weh e Karine Costa Carlos, que 
atuarão nas Subseções de Feira de San-
tana e Ilhéus, respectivamente. A Jus-
tiça Federal na Bahia aguarda ainda o 
ingresso dos juízes Bruno Souza Savino 
e Mei Lin Lopes Wu Bandeira.

Os novos magistrados foram recebi-
dos pela diretora do Foro, juíza federal 
Mônica Aguiar, pelo vice-diretor do Foro, 
juiz federal Salomão Viana e por diver-
sos magistrados.

A diretora do Foro colocou-se à dis-
posição dos novos colegas na DIREF e 
na 12ª Vara, onde é titular, oferecendo-
-lhes o apoio necessário e a bagagem 
adquirida no exercício diuturno do ofício 
da magistratura. O juiz federal Salomão 
Viana destacou o esforço da Diretora do 
Foro para instalar novas varas federais 
na Bahia, o que possibilitou, inclusive, a 
transferência para esta Seccional de juí-
zes que se encontravam em outros Esta-
dos. A juíza federal da 8ª Vara Nilza Reis 
aconselhou observar sempre o necessário 
equilíbrio entre a atividade profissional e 
a vida pessoal, de modo a não permitir 
que um prevaleça sobre o outro.
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Câmara Regional Previdenciária da Bahia 
rejeita enquadrar atividade de bancário 

como tempo de serviço especial
A Primeira Câmara Regional Previden-

ciária da Bahia julgou improcedente, por 
unanimidade, o pedido da um bancário 
para que lhe fosse concedida aposentado-
ria especial mediante o enquadramento da 
atividade como gerente do Banco do Brasil 
na qualidade de penosa, perigosa ou in-
salubre. Segundo o Colegiado, o apelante 
não comprovou a exposição a qualquer 
dos agentes físicos, químicos ou biológicos 
citados nos decretos que regulamentam a 
questão.

No recurso apresentado ao TRF da 1ª 
Região, o recorrente alegou ter direito ao 
benefício, por “estar passando por diversos 
problemas de saúde em razão dos cons-
tantes assaltos a que é submetido”. Sus-
tentou que está submetido, no ambiente 
de trabalho, a inúmeros fatos geradores de 
ansiedade, estresse e tensão emocional e 

psicológica, responsáveis pelo surgimento 
de doenças na classe bancária.

No entendimento do Colegiado tal 
alegação é insuficiente para lhe garantir 
o direito ao recebimento de aposentado-
ria especial. “Conquanto não se negue à 
profissão de bancário a complexidade do 
ofício prestado, é imperioso ressaltar que 
apenas o exercício da função não legitima 
a conclusão de que a atividade 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”, explicou o re-
lator convocado, juiz federal Pedro Braga 
Filho.

O magistrado ainda ressaltou que, na 
atualidade, qualquer profissão é capaz de 
produzir desgaste físico e estresse emo-

cional, não sendo tais consequências 
exclusivas dos bancários. “Desgastes 
emocionais, manifestações de lesões de 
esforços repetitivos e outras patologias 
são situações às quais a maioria dos tra-
balhadores, das mais variadas profissões, 
está submetida, o que não gera, por si só, 
o enquadramento como atividade espe-
cial, nos termos da lei”, afirmou.

O relator finalizou seu voto destacando 
que a documentação acostada aos autos 
pelo apelante refere-se a questões gené-
ricas e subjetivas acerca da existência de 
possíveis agentes prejudiciais no âmbito 
de trabalho dos bancários, como certidões 
de ocorrências policiais, recortes de jor-
nais e exames médicos, o que inviabiliza a 
concessão do pedido.

Fonte: TRF1

CNJ avança na regulamentação 
do teletrabalho do Judiciário

O Conselho Nacional de Justiça come-
çou a analisar a proposta de resolução para 
regulamentar o teletrabalho de servidores 
dos tribunais brasileiros. A proposta foi 
apresentada após aprovação da Comissão 
de Eficiência Operacional e Gestão de Pes-
soas e realização de consulta pública no 
ano passado. 

A proposta de resolução estabelece que 
as atividades dos servidores dos órgãos do 
Poder Judiciário podem ser executadas fora 
de suas dependências, de forma remota, 
sob a denominação de teletrabalho. Entre 
os objetivos estão o aumento da produtivi-
dade e da qualidade de trabalho dos ser-
vidores, economia de tempo e redução de 
custo de deslocamento dos servidores até o 
local de atividade.

O presidente do CNJ, ministro Ricardo 
Lewandowski, ressaltou a importância da 
proposta em vista da necessidade de eco-
nomia de recursos e problemas do trânsito. 

Para realização do teletrabalho, o ser-
vidor deverá cumprir uma série de condi-
ções para se adequar ao perfil, tendo prio-
ridade os servidores com deficiência, que 
tenham filhos, cônjuge ou dependentes 
com deficiência, gestantes e lactantes e 
que demonstrem comprometimento e ha-
bilidades de autogerenciamento do tempo 
e de organização. 

Uma das diretrizes da proposta diz res-
peito à preservação do tempo livre do tra-
balhador do Poder Judiciário. “Um temor 
que temos é que haja precarização das 
condições de prestação de serviços, por 
isso procuramos assegurar que o servidor 
tivesse o tempo livre, ou seja, o direito a 
desconexão, e não suprimisse o necessário 
convívio com os demais colegas”, afirmou 
o conselheiro Carlos Eduardo Dias, relator 
da proposta.

A quantidade de servidores em teletra-
balho, por tribunal, está limitada a 30%, ad-
mitida excepcionalmente a majoração para 
50%. Os tribunais deverão disponibilizar em 
seus sites os nomes dos servidores no regi-
me de teletrabalho.

As metas de produtividade estabele-
cidas aos servidores em regime de tele-
trabalho devam ser superiores às fixadas 
para os demais. “O servidor em teletra-
balho já é beneficiado com redução de 
gastos de transporte e vestuário, maior 
convivência familiar e gerenciamento do 
próprio tempo, por isso deve-se esperar 
que sua produtividade seja maior”, defen-
deu o relator.

Fonte: CNJ

NUASG informa sobre 
os elevadores da sede

O NUASG esclarece que os três elevado-
res do prédio-sede tiveram que ser desliga-
dos na terça-feira, 13/4, em razão de falha 
verificada no cabo intercomunicador que faz 
a ligação entre as cabines e a portaria.

Os elevadores funcionavam normalmen-
te, mas o rompimento do cabo impossibili-
taria o contato entre um passageiro dentro 
do elevador e a portaria, em caso de even-
tual parada momentânea entre os andares. 

Na quarta-feira, 14/4, a comunicação já 
estava funcionando em um dos elevadores 
e na quinta-feira,15/4, dois deles estavam 
normalizados, restando apenas um, cuja co-
municação era feita com excesso de ruídos, 
mas já estava sendo solucionado.

Apesar de paralizados por conta da co-
municação, em caso de necessidade, um 
segurança com rádio acompanhava todos os 
usuários que precisavam usar os elevadores 
como nos casos de deficientes motores.

NUBES informa sobre 
benefícios do Pro-Social

O Núcleo de Bem Estar Social- NUBES 
informa que os beneficiários do Pro-Social 
têm asseguradas assistências médica, 
odontológica e paramédica (fisioterapia, 
psicologia, fonoaudiologia e terapia ocu-
pacional).

Além da contribuição mensal (art. 56, 
do regulamento do Pro-Social), as despe-
sas realizadas pelos beneficiários terão 
custeio de 10% sobre qualquer procedi-
mento e para todos os credenciados do 
Pro-Social e conveniados do Saúde Caixa 
e Unimed.

A parceria do Pro-Social e Saúde Cai-
xa foi efetivada com o objetivo de melhor 
atender aos beneficiários, principalmente 
do interior, onde existe maior carência de 
credenciamentos junto ao Pro-Social nas 
áreas médica e odontológica.


