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JUSTIÇA FEDERAL HOJE

Aniversariantes
Hoje: Edmundo Calhau Camurugy (NU-
ASG), Wesley Figueredo (8ª Vara), Inaê 
Rosário (Teixeira de Freitas), Rubem Cle-
dson da Silva (Itabuna), Lucas Fernandes 
(Feira de Santana), Tarcísio Vivas (SE-
CAD) e Milaine Farias (Itabuna). Amanhã: 
Almeron Bittencourt Soares (Vitória da 
Conquista), Virginia Batista (NUCAF), 
Arabel Veiga Souza (15ª Vara), Paulo 
Sérgio Lima (18ª Vara) e Anderson do 
Nascimento (1ª Vara). Parabéns!!!

Pro-Social continua entrega das 
carteiras Saúde Caixa/Pro-Social

O Pro-Social  firmou contrato com mais 
uma operadora de assistência à saúde com 
abrangência nacional, o SAÚDE CAIXA, 
ampliando ainda mais as opções de atendi-
mento aos beneficiários que já contam com 
a rede de credenciados própria Pro-Social e 
a rede UNIMED.

O objetivo é melhor atender às neces-
sidade dos beneficiários, proporcionando 
maiores oportunidades de atendimento 
médico em locais próximos às residên-
cias dos associados.

Conforme amplamente divulgado, os 
associados da Seção Judiciária da Bahia já 
possuem acesso ao atendimento pelo novo 
convênio SAÚDE CAIXA/Pro-Social desde 
o dia 22/07/2015, quando se iniciou a 
distribuição das carteiras próprias do con-
vênio, visto que para atendimento na rede 

credenciada são obrigatórios 
a apresentação da cartei-
ra própria do SAÚDE CAIXA 
acompanhada de documen-
to de identificação com foto, 
seguindo os mesmos moldes 
dos cartões UNIMED.

Vale ressaltar que, em vir-
tude dos percentuais de cus-
teio sobre serviços utilizados, 
os beneficiários Pro-Social  
devem priorizar sempre uti-
lizar os serviços da rede de 

credenciados direta do Pro-Social, cuja 
tabela de honorários é própria e seus valo-
res estão disponíveis para consulta no link 
http://portal.trf1.jus.br/portaltrf1/servidor/
acoes-e-programas/pro-social/pro-social/
assistencia-indireta/tabelas/ , pois o Saú-
de Caixa possui tabelas diferenciadas e, 
assim como a UNIMED, são opções a se-
rem utilizadas onde não houver credencia-
dos diretos do Pro-Social.

A rede de credenciados SAÚDE CAIXA 
pode ser consultada em seu portal no ende-
reço eletrônico link http://www1.caixa.gov.
br/saudecaixa/asp/credenciados.asp além 
dos aplicativos SAÚDE CAIXA para serem 
baixados em celulares e tablets, sendo que 
o referido aplicativo também possibilita 
baixar a rede de credenciados local, em 
seus aparelhos, para que o associado pos-
sa efetuar consultas em situações em que 
não tenha acesso à sinal de internet.

Está aberto o prazo para o envio de 
sugestões sobre a proposta de resolução 
do CNJ que regulamentará o teletraba-
lho (ou home office), para os servidores 
do Judiciário. O texto da proposta toma 
por base as experiências de outros ór-
gãos do Judiciário, a exemplo do TST 
que regulamentou a questão para toda 
a Justiça do Trabalho em 2012.

De acordo com a proposta, o desem-
penho dos funcionários em teletrabalho 
não será mais medido pelo tempo em 
que ficam à disposição do tribunal. Os tri-
bunais definirão metas de desempenho, 
que deverão ser, no mínimo, as mesmas 
estabelecidas para o trabalho presencial, 
realizado na sede física da unidade judiciá-
ria. A administração das cortes poderá fixar 
metas superiores para os servidores que fo-
rem autorizados a fazer o trabalho remoto.

Entre os objetivos do teletrabalho, de 
acordo com a proposta de resolução, estão 
o aumento da produtividade e da qualidade 
do trabalho do servidor; economia no tem-
po e custo de deslocamento e contribuição 
na melhoria de programas socioambientais, 
com a diminuição de poluentes e redução 
no consumo de água, esgoto, energia elétri-
ca, papel e de outros bens e serviços.

A proposta também estabelece que a re-
alização do teletrabalho é facultativa, a cri-
tério dos órgãos e dos gestores, e que cabe a 
esses dirigentes indicar, dentre os servidores 

CNJ coloca em consulta resolução 
que regulamentará teletrabalho

interessados, aqueles que atuarão remota-
mente. Para tanto, os gestores terão de ob-
servar as diretrizes estabelecidas, entre elas 
a prioridade dos servidores com deficiência 
e a vedação da sua realização pelos servido-
res em estágio probatório, que tenham su-
bordinados e que tenham sofrido penalidade 
disciplinar nos últimos dois anos.

Após o fim do período da consulta, pre-
visto para 31/8, o texto consolidado com 
as sugestões aceitas será encaminhado ao 
Plenário do CNJ, que terá a palavra final.

Há dois canais para enviar as contribui-
ções ao texto provisório do ato normativo. 
Os tribunais podem apresentar sugestões 
via Sistema PJe (Processo Comissão n. 
0003437-54.2015.2.00.0000). As de-
mais propostas devem ser enviadas ao e-
-mail consultapublica.teletrabalho@cnj.
jus.br. A página da consulta pública está 
no Portal do CNJ com o texto da proposta.

Presidente do STJ publica nota 
em apoio ao PLC 28/2015

O presidente do STJ, Francisco Falcão, 
afirmou, em nota voltada aos servidores do 
tribunal, que considera legítima a luta pela 
recomposição salarial dos servidores do Ju-
diciário. Leia, abaixo, a nota na íntegra:

NOTA AOS SERVIDORES

“Em meu discurso de posse, preferi não 
fazer promessas, mas assumi um com-
promisso: o de que esta Presidência não 
deixaria de considerar a causa justa  – e 
legítima – de trabalhar pela recomposição 
salarial dos servidores do Poder Judiciário.

É entendimento desta Casa que se faz 
imperioso adequar os salários dos profis-
sionais que nela atuam a níveis dignos 
de remuneração, compatíveis à realidade 
econômica nacional.

Durante a última década, os trabalha-
dores deste Poder, dentro e fora do STJ, 
deram sua cota no esforço no sentido de 
contribuir para o equilíbrio das contas pú-
blicas. O sacrifício, por outro lado, acarre-
tou notória defasagem salarial das carreiras 

do Judiciário em relação a categorias simi-
lares dos Poderes Legislativo e Executivo.

Hoje, muitos de nossos analistas co-
meçam a carreira com salários inferiores a 
outros Poderes, enquanto seus homólogos 
no TCU, no Executivo e no Legislativo são 
contemplados com cifras iniciais de, no mí-
nimo, o dobro, e não raro bem acima disso.

A categoria pleiteia um reajuste médio 
inferior à inflação acumulada desde 2006, 
quando se deu o último ajuste salarial do 
quadro de pessoal do Judiciário.

Cabe lembrar, também, que o Poder 
Judiciário registra incrementos na contri-
buição da arrecadação. Assim, o impacto 
de dita recomposição será em grande par-
te amortizado por este Poder, sem que isso 
represente, necessariamente, uma conta a 
mais para o Governo.

Recordo, uma vez mais, que em meu 
discurso de posse afirmei: “Os servidores 
deste tribunal, todos de elevado nível pro-
fissional, merecerão do novo presidente 
atenção especial, visando melhorar cada 
vez mais o seu ambiente de trabalho e 
premiar o mérito na escolha das funções 
de confiança. (...)”.

Reafirmo nosso compromisso de garan-
tir a defesa dos interesses dos servidores 
do STJ e sua valorização. E me comprome-
to, desde já, a continuar buscando formas 
de recomposição de perdas salariais para 
dignificar, cada vez mais, a carreira dos 
servidores e a excelência do serviço pres-
tado por este Tribunal à cidadania.

Ministro Francisco Falcão”

Câmara Regional Previdenciária 
da Bahia já julgou 1.690 processos
A Câmara Regional Previdenciária da 

Bahia, instalada no dia 6 de abril, já julgou 
em suas sete primeiras sessões, um total 
de 1.690 processos.

Considerada como uma das iniciativas 
mais importantes da atual Administração, 
voltada ao aprimoramento da atividade ju-
dicial no segundo grau de jurisdição, a  Câ-
mara Regional Previdenciária (CRP) tem o 
objetivo de descentralizar o julgamento de 
feitos previdenciários do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região.

Na primeira sessão, realizada no dia da 
sua instalação, a Câmara julgou 379 pro-
cessos que, antes, integravam um acervo 
pendente de apreciação nas 1ª e 2ª Turmas 
do TRF da 1ª Região.

Os desembargadores federais Cândido 
Moraes e Olindo Menezes se revezaram nas 
primeiras quatro sessões, mas desde o dia 
19/6, o primeiro está fixo como presidente 
da Câmara, uma vez que o desembargador 
Olindo Menezes está convocado para o STJ.

Assim, foram julgados nas sete sessões 
uma média de 241 processos. A oitava 
sessão está marcada para o próximo dia 7 
também sob a presidência do desembarga-
dor federal Cândido Moraes.

O grande número de processos (cer-
ca de 35 mil) em apenas seis gabinetes 
de desembargadores federais motivou a 
transferência de parte do acervo para as 
novas CRPs, criadas pela Resolução Presi 
n. 23/2014. Minas Gerais recebeu duas 
Câmaras (em Belo Horizonte e Juiz de 
Fora) pois, juntamente com a Bahia, são 
os estados que concentram o maior núme-
ro de ações judiciais na Primeira Região.

A criação das câmaras descentraliza-
das está prevista na Emenda Constitu-
cional 45/2004, que incluiu o parágrafo 
terceiro no artigo 107 da Constituição Fe-
deral para possibilitar a eventual extensão 
dos TRFs, em unidades regionais, como 
forma de assegurar “o pleno acesso do ju-
risdicionado à justiça em todas as fases 
do processo”. Ao implantar a unidade da 
Bahia, o TRF1 se tornou o primeiro Tribu-
nal Regional Federal do País a contar com 
uma câmara regional.

Os juízes federais desta Seccional, Pedro 
Braga Filho, Cristiano Miranda de Santana 
e Valter Leonel Seixas são os magistrados 
convocados para atuar na Câmara, cujas 
sessões ocorrem sempre a partir das 14h 
na sala de sessões da Turma Recursal no 
prédio dos Juizados Especiais Federais.


