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Aniversariantes
Hoje: Andrea Souza Barreto (Turma 
Recursal), Catia Virginia Silva Gon-
çalves Varjão (7ª Vara), Joilson de 
Aquino Reis (Feira de Santana) e 
Elizete Monteiro (Servit Serviços). 

Amanhã: Antônio Walker Silva Ma-
tos (NUASG), Karla Cristina Britto 
Ferreira (Campo Formoso), Maria 
das Graças dos Santos Oliveira (NU-
CGP), Valdiva Maria Pinheiro Feijão 
(24ª Vara), Fábio Setenta Hortélio 
(Eunápolis), Thifanni Fernandes Gu-
bert (Turma Recursal) e Odete Farias 
(Servit Serviços).

Parabéns!

CRP/BA reconhece qualidade
de segurada de baixa renda para fins

de concessão de auxílio-doença

A Câmara Regional Previdenciária da 
Bahia (CRP/BA) do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1), por unani-
midade, deu provimento à apelação de 
uma beneficiária contra a sentença do 
juiz de primeiro grau que julgou impro-
cedente o pedido da autora para a con-
cessão do benefício de auxílio-doença, 
desconsiderando o período que a autora 
contribuiu na condição de segurada de 
baixa renda.

Em suas razões de apelação, a re-
querente pugnou pela reforma da sen-
tença, uma vez que comprovou nos au-
tos os recolhimentos que atestam a sua 
condição de segurada, bem como sua a 
incapacidade laborativa pela perícia re-
alizada.

O relator convocado, juiz federal Sau-
lo Casali Bahia, ao analisar a questão, 
explicou que não prospera a alegação do 
INSS de não estar caracterizado o enqua-
dramento de segurada de baixa renda por 
apresentar renda própria no CadÚnico. 
Quando à incapacidade, o laudo pericial 
comprovou que a incapacidade da auto-
ra não pode ser revertida completamente 
a ponto de permitir o retorno para suas 
atividades laborais. “O laudo pericial 
mostra-se claro, objetivo e conclusivo, 
não padecendo de qualquer irregulari-
dade, fazendo jus a autora ao benefício 
de auxílio-doença”.

Segundo o 
magistrado, o au-
xílio-doença pre-
visto no art.59 da 
Lei nº 8.213/91, 
garante o benefí-
cio ao segurado 
que esteja inca-
pacitado para o 
trabalho ou para 
a sua atividade 
habitual por mais 
de 15 dias conse-

cutivos, cumprido o período de carência 
respectivo, equivalente a doze contribui-
ções mensais. Por sua vez, para a con-
cessão de aposentadoria por invalidez 
exige-se que o segurado esteja incapa-
citado total e permanentemente para o 
exercício de atividade que lhe assegure 
a subsistência, sem possibilidade de re-
abilitação (art. 42 da Lei nº 8.213/91).

No caso dos autos, afirmou o juiz fe-
deral, a perícia concluiu que o quadro 

clínico da autora apresenta contraturas 
musculares paravertebrais em região to-
rácica e lombar, gerando incapacidade 
total e temporária.

Assim, concluiu o magistrado que, 
“do quanto se depreende do laudo, ob-
serva-se que a incapacidade da autora 
não pode ser revertida completamente 
a ponto de permitir o retorno para suas 
atividades laborais. O laudo pericial 
mostra claro, objetivo e conclusivo, não 
padecendo de qualquer irregularidade, 
fazendo jus a autora ao benefício de 
auxílio-doença”.

Nesses termos, o relator votou no sen-
tido de dar provimento à apelação para 
reformar a sentença e julgar procedente 
em parte o pedido autoral do direito à 
concessão do benefício de auxílio-doença 
desde a data do requerimento adminis-
trativo, no que foi acompanhado pelo Co-
legiado de forma unânime.

Fonte: TRF1

Consulta sobre Lei
n. 13.964/2019 recebe 
cerca de 70 sugestões

A consulta pública aberta pelo Con-
selho Nacional de Justiça (CNJ), para o 
recebimento de sugestões e informações 
a respeito da implementação da Lei n. 
13.964/2019 no Poder Judiciário, ter-
mina nesta sexta-feira (10/1). Até o 
momento, cerca de 70 sugestões foram 
enviadas ao grupo de trabalho instituído 
pelo presidente do CNJ, ministro Dias To-
ffoli, e coordenado pelo corregedor nacio-
nal de Justiça, ministro Humberto Mar-
tins, para a elaboração de estudo relativo 
à aplicação da nova norma.

A consulta foi aberta a tribunais, asso-
ciações de juízes, magistrados, Conselho 
Nacional do Ministério Público (CNMP), 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Defensoria Pública da União (DPU) e ao 
Colégio Nacional de Defensores Públicos-
-Gerais (Condege). A grande maioria (67 
sugestões) foi enviada por magistrados e 
tribunais.

Sugestões - Criação de varas regiona-
lizadas, nas quais os magistrados atuem 
somente como juiz de garantias; digita-
lização dos processos físicos; instituição 
de um departamento para tramitação de 
inquéritos policiais nas sedes das cir-
cunscrições judiciárias; realização de au-
diências, principalmente de custódia, por 
videoconferência e prorrogação do prazo 
de implementação foram algumas das 
sugestões apresentadas.

Também foram recebidas propostas 
defendendo a autonomia dos tribunais 
de Justiça para organizar e regulamentar 
a implementação do instituto.

Todas as sugestões serão analisadas 
pelo grupo de trabalho. O prazo para 
apresentação de proposta de ato norma-
tivo é 15 de janeiro.

Fonte: CNJ

Central de Fornecimento 
de Café do Prédio Sede
e JEFs já estão ativas

Conforme estabelece a Portaria SJBA-
-SECAD - 9259227, desde o dia 1º de 
janeiro de 2020 ficou instituído na Seção 
Judiciária da Bahia a Central de Forneci-
mento de Café.

O funcionamento das centrais aconte-
ce nas seguites localizações:

• Prédio Sede - Copa do 3ª andar do 
Prédio Anexo III.

• Prédio JEFs - Copa do 1º Subsolo.

PL que garante a advogados 
atendimento processual por telefone 
é analisado na Câmara de Deputados

A Comissão de Constituição e Jus-
tiça da Câmara dos Deputados analisa 
o Projeto de Lei 3752/19, que inclui 
entre os direitos do advogado o atendi-
mento processual por meio de contato 
telefônico.

O direito só poderá ser exercido 
quando as informações forem referen-
tes a processos que correm em segredo 
de Justiça. Se aprovada, a proposta, de 
autoria do deputado Célio Studart (PV-
-CE), será integrada ao Código de Pro-
cesso Civil.

“Ao expandir o rol de direitos pre-
vistos, o projeto de lei busca aprimorar 
ainda mais o acesso à informação, nota-
damente de litigantes e de seus respec-

tivos advogados”, defendeu o autor do PL 
à Agência Câmara.

Em artigo publicado na ConJur, o 
especialista em Direito Civil e Processu-
al Paulo Rodrigo Gonçalves de Oliveira 
elenca pontos positivos e negativos sobre 
o tema.

O advogado afirma que é problemá-
tica a recusa de cartórios judiciais de 
passar simples informações por telefone, 
com fundamento em ordem geralmente 
emanada pela Corregedoria de Justiça do 
Tribunal.

Por outro lado, Gonçalves usa o TJ 
de São Paulo como um exemplo. O 
maior TJ do país atende mais de 400 
mil advogados e um grande número de 
estagiários e jurisdicionados. “Por isso, 
exigir que os servidores, além de pres-
tar o serviço comum, passem informa-
ções acerca do processo por telefone, 
acarretaria em excesso de trabalho 
que desaguaria na ineficiência da ati-
vidade jurisdicional – o que ninguém 
deseja, dada a situação atual do Judi-
ciário”, comenta.

Fonte: ConJur


