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Hoje: Claudia Ferreira Rivera Duran 
(NUCJU) e Bruno de Jesus Santos 
(VIPAC). Amanhã: Eduardo José San-
tiago da Silva (SECAD), Victor Carva-
lho Queiroz (NUCJU), Flávia Vaz San-
tos Calazans (NUCRE) e Deisyanne 
Santana Teixeira Vieira (Guanambi).
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EXPEDIENTE  Coordenação-Geral: Juiz fede-
ral Iran Esmeraldo Leite, diretor do Foro da Seção 
Judiciária da Bahia. Supervisão, redação, revi-
são, fotos, distribuição e impressão Luiz Gou-
lart - SECOS. Diagramação: SETEDI. Estagiário 
de Jornalismo: Rodrigo Sarmento. Tiragem: 
26 exemplares. Edição eletrônica encaminhada 
para mais de 1.000 e-mails. Telefones: (71) 
3617-2616 e 3617-2793. Endereço: Av. Ulysses 
Guimarães, 2799 – CAB. CEP: 41219-400 Site: 
www.jfba.jus.br. E-mail: jfh@trf1.jus.br.

CNJ abre inscrições
para VI Prêmio 

Conciliar é Legal 
A sexta edição do Prêmio Conciliar 

é Legal estará com inscrições abertas 
no período de 26 a 30 do corrente mês. 
Os interessados deverão preencher  for-
mulário eletrônico disponível no site do 
Conselho Nacional de Justiça (www.
cnj.jus.br/vi-premio-conciliar-e-legal) e 
encaminhar, para o email premioconci-
liar@cnj.jus.br, ao menos três evidên-
cias da prática, identificando no assun-
to do e-mail o nome do participante e a 
nomenclatura da prática. Somente será 
admitida a inscrição de uma prática 
por formulário e o envio das evidências 
por mensagem eletrônica, podendo ser 
inscritas várias práticas por formulários 
distintos.

Podem participar do prêmio tribunais, 
magistrados, instrutores de mediação e 
conciliação, instituições de ensino, usu-
ários, empresas ou qualquer ente priva-
do, que apresente práticas que buscam a 
solução de litígio por decisão consensual 
das partes, executadas individualmente 
ou em grupo. 

O Prêmio Conciliar é Legal será con-
cedido nas categorias Tribunal Estadual; 
Tribunal Regional do Trabalho; Tribunal 
Regional Federal; Juiz Individual; Instru-
tores de Mediação e Conciliação; Ensino 
Superior; Usuários; Demandas Comple-
xas ou Coletivas e Sociedade Civil.

Além das nove categorias, o evento 
concederá prêmios, independente de ins-
crições, aos Tribunais Estaduais, Federais 
e Trabalhistas que alcançarem índices de 
composição mais elevados durante a X 
Semana Nacional de Conciliação, que 
acontece entre 23 e 27 de novembro 
deste ano. 

A premiação está prevista para o dia 1º 
de março de 2016 e ocorrerá no Conselho 
Nacional de Justiça, em Brasília/DF.

O regulamento disponível na página 
http://www.cnj.jus.br/files/conteudo/arquiv
o/2015/10/0ad94174f4ce0574ca7cabb
84e38e6dd.pdf.

UFBA é condenada a indenizar idosa
atingida por galho de árvore

quando transitava em calçada pública
A Universidade Federal da Bahia 

(UFBA) foi condenada pela 6ª Turma do 
Tribunal Regional Fedeal da 1ª Região a 
indenizar em R$ 50 mil, a título de da-
nos morais, uma senhora de 91 anos 
atingida por um galho de árvore quando 
transitava em calçada pública localizada 
nas dependências da instituição de ensi-
no. A idosa sofreu traumatismo craniano 
e graves escoriações pelo corpo. A deci-
são reforma sentença do Juízo da 1ª Vara 
da Seção Judiciária da Bahia, que havia 
julgado improcedente o pedido.

Na ação, ajuizada na Justiça Federal, 
a autora revela que passava pela calça-
da, cuja área pertence à UFBA, quando 
um galho se soltou de uma árvore atin-
gindo-a. Em consequência do acidente, 
a senhora, após aguardar por socorro, 
foi internada e seu estado de saúde con-
siderado grave. Em primeira instância, 
o pedido foi julgado improcedente ao 
fundamento de que a parte autora não 
comprovou que as árvores ornamentais 

da universidade estavam sem a devida 
manutenção.

Em suas alegações recursais, a autora 
pleiteou o reconhecimento de seu direi-
to à indenização por danos morais. Para 
tanto, juntou aos autos a divulgação, 
pelos meios de comunicação, acerca de 
outros eventos similares em decorrência 
das fortes chuvas e ventos que assolaram 
o município durante mais de cinco dias, o 
que justifica a obrigação de a instituição 
de ensino manter as árvores cuidadas.

O Colegiado deu provimento ao re-
curso. “A UFBA, após ser questionada 
sobre o acidente pelos meios de comu-
nicação, declarou que as providências 
relativas à poda das árvores já estavam 
sendo tomadas, demonstrando, inequi-
vocamente, a sua responsabilidade de 
manter essas árvores ornamentais em 

boas condições de conservação”, disse 
o relator, desembargador federal Kassio 
Nunes Marques, em seu voto.

Nesse sentido, de acordo com o rela-
tor, o caso em questão configura respon-
sabilidade subjetiva do Estado capaz de 
assegurar indenização a título de danos 
morais, “hipótese comprovada de omis-
são estatal advinda de seu dever de agir e 
do consequente dano de mesma origem 
– causado à parte que alegou”.

Assim, nos termos do voto do relator, 
a 6ª Turma deu provimento à apelação 
para condenar a UFBA ao pagamento de 
indenização por danos morais no valor de 
R$ 50 mil corrigidos monetariamente e 
com juros de mora, nos moldes estabe-
lecidos pelo Manual de Cálculos da Jus-
tiça Federal, a partir da data do evento 
danoso.

Processo nº: 0004900-06.2010.4.01. 
3300/BA. Data do julgamento: 14/9/2015. 
Data de publicação: 6/10/2015.

Fonte: TRF - 1ª Região, em 19/10/15

(Imagem meramente ilustrativa)

Curso Sobre Novo CPC
prossegue amanhã 

O Módulo III do curso ministrado pelo 
juiz federal Salomão Viana sobre o Novo 
Código de Processo Civil prossegue ama-
nhã, das 13h às 15h, no Auditório Ministro 
Dias Trindade do Fórum Teixeira de Freitas, 
com aula sobre inovações sobre prazos, ci-
tação e intimações.


